
Ano XCIV   Nº 36.544 |  SÃO LUÍS, TERÇA-FEIRA 7 DE DEZEMBRO  DE 2021   |   CAPITAL E INTERIOR  R$ 2,00 @imparcialonline @oimparcial 98 98232.0262@OImparcialMA

NOSSOS TELEFONES:  REDAÇÃO 982320262   •   COMERCIAL 991151624   •   CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 991445645  

 
 
 
A dez meses das eleições de 2022, os partidos políti-
cos vivem o frisson próprio da temporada pré-eleito-
ral. Num jogo de foice no escuro, cada legenda, a seu 
modo, procura se desvencilhar dos embaraços criados 
pelos pré-candidatos ao governo, na pressa de con-
solidar posições, formar grupos e demarcar terrenos.

Edital do Concurso da
Assembleia Legislativa 

sairá até dia 20 deste mês
 PÁGINA  3

oimparcial.com.br

NATAL Conheça a lista dos presentes preferidos

PÁGINA 8

Partidos tentam 
sair das cordas 

BASTIDORES

LUTO NA 
ARQUITETURA

O grande legado de 
Phelipe Andrès 

É cedo pra
 dizer adeus

NATALINO SALGADO FILHO  
Reitor da UFMA

PÁGINA 4  e  8

Pesquisa da Fecomércio-MA demonstra que promoções e preços ainda são os 
principais motivos que levam o consumidor a entrar nas lojas.

PF deflagra operação 
contra pedofilia em 
São Luís e Raposa

Um dos suspeitos, além de possuir arquivos com explora-
ção sexual infantil, teria gravado os abusos por ele supos-

tamente praticados e armazenado em seu celular.
PÁGINA  9

AUXÍLIO GÁS
Saiba quem irá 

receber e qual o valor

O programa terá duração de 5 
anos. Como o pagamento será a cada 

dois meses, a previsão é de que se-
jam pagas 30 parcelas. PÁGINA 9

O Mestre Zé Olhinho comemora 60 anos de toadas com o 
show "O Guerreiro Valente" na quinta-feira, 9, às 19h.

60 anos de toadas do 
Mestre Zé Olhinho

O Guerreiro Valente

PÁGINA 11

Plano Estratégico da Assembleia
 é apresentado com metas 

e diretrizes para 10 anos
PÁGINA 3
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Agenda da semana tem trâmite dos precatórios e acordo sobre emendas de relator.
Câmara e Senado correm contra o tempo em busca de solução para promulgar PEC

PRECATÓRIOS

Congresso avalia
fatiamento da PEC

O
re tor no da Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal
(PEC) dos Pre ca tó ri os à Câ- 
ma ra dos De pu ta dos de ve

ser a prin ci pal pau ta po lí ti ca da se ma- 
na, que se rá de ci si va tam bém pa ra o
des ti no das emen das de re la tor, vin- 
cu la das ao or ça men to se cre to. O Con- 
gres so cor re con tra o tem po pa ra de fi- 
nir es ses e ou tros te mas pri o ri tá ri os
an tes do re ces so par la men tar, que co- 
me ça nes te mês.

A PEC dos Pre ca tó ri os é a apos ta do
go ver no pa ra vi a bi li zar o Au xí lio Bra- 
sil de R$ 400, em subs ti tui ção ao Bol sa
Fa mí lia. Se gun do es ti ma ti vas do Mi- 
nis té rio da Eco no mia, a pro pos ta po- 
de rá abrir um es pa ço fis cal de R$ 106
bi lhões no Or ça men to de 2022. Pa ra
is so, o tex to mu da o cál cu lo do te to de
gas tos e adia o pa ga men to de par te

dos R$ 89 bi lhões que es tão pre vis tos
pa ra se rem qui ta dos no ano que vem
na for ma de pre ca tó ri os — dí vi das da
União re co nhe ci das pe la Jus ti ça.

A pro pos ta foi apro va da pe lo Se na- 
do na se ma na pas sa da. Em ra zão das
al te ra ções pro mo vi das pe los se na do- 
res, o tex to te rá que ser no va men te
apre ci a do pe los de pu ta dos.

O pre si den te da Câ ma ra, Arthur Li- 
ra (PP-AL), tem de fen di do que os pon- 
tos do tex to que fo rem con sen so nas
du as Ca sas po de rão ser des mem bra- 
dos e pro mul ga dos ain da nes te mês,
pa ra per mi tir que o be ne fí cio de R$
400 se ja pa go an tes do Na tal, a cer ca
de 17 mi lhões de fa mí li as. As de mais
par tes da PEC, se gun do o de pu ta do,
de ve rão tra mi tar nor mal men te pe las
co mis sões an tes de irem ao ple ná rio
da Câ ma ra.

Em uma das mo di fi ca ções pro mo- 
vi das no tex to, o Se na do de fi niu que o
Au xí lio Bra sil te rá um ca rá ter per ma- 
nen te, e não uma vi gên cia até de zem- 
bro de 2022, co mo pre via a ver são ori- 
gi nal. En tre ou tras al te ra ções, tam- 
bém foi apro va da a vin cu la ção de to- 
do o es pa ço fis cal aber to pe la PEC ao
pa ga men to do no vo pro gra ma e das
des pe sas da Se gu ri da de So ci al — Saú- 
de, Pre vi dên cia So ci al e As sis tên cia
So ci al.

Li ra tem dis cu ti do o pos sí vel fa ti a- 
men to da PEC com o pre si den te do
Se na do, Ro dri go Pa che co (PSD-MG),
que só de ve se po si ci o nar so bre o as- 
sun to após ou vir os lí de res par ti dá ri- 
os, em reu nião nos pró xi mos di as. Ele
quer con sul tar tam bém se na do res
que par ti ci pa ram das ne go ci a ções,
co mo Jo sé Aní bal (PSDB-SP), Ori o vis- 

to Gui ma rães (Po de mos-PR) e Ales-
san dro Vi ei ra (Ci da da nia-SE).

En tre os se na do res, o po si ci o na- 
men to de Li ra ge rou pre o cu pa ções
com a pos si bi li da de de os de pu ta dos
re to ma rem a ver são ori gi nal da PEC.
O lí der do go ver no no Se na do, Fer- 
nan do Be zer ra (MDB-PE), ha via di to
que o pre si den te da Câ ma ra es ta va ci- 
en te das ne go ci a ções pa ra a apro va- 
ção da pro pos ta e ti nha as su mi do o
com pro mis so de vo tar o tex to na ín te- 
gra, e não fa ti a do.

Na ver são atu al da PEC, há ape nas
dois pon tos de con sen so en tre as du as
Ca sas do Con gres so, que não fo ram
al te ra dos pe los se na do res: a mu dan ça
no cál cu lo do te to dos gas tos pú bli cos
e a pos si bi li da de de mu ni cí pi os par- 
ce la rem, em até 240 me ses, dí vi das
com a Pre vi dên cia So ci al.

Ape sar de Li ra afir mar que a pro- 
mul ga ção ime di a ta dos pon tos de
con sen so vai ga ran tir o iní cio do pa- 
ga men to dos R$ 400, o fa ti a men to da
pro pos ta po de aca bar com pro me ten- 
do o pró prio fi nan ci a men to do Au xí-
lio Bra sil, pe las se guin tes ra zões: a
mu dan ça no te to dos gas tos pú bli cos
abre um es pa ço fis cal de cer ca de R$
60 bi lhões, o que se ria ga ran ti do com
a pro mul ga ção des se tre cho. Mas ou-
tros R$ 40 bi lhões se ri am aber tos com
o par ce la men to de par te do pa ga- 
men to de pre ca tó ri os. Co mo os se na- 
do res an te ci pa ram, de 2036 pa ra
2026, a vi gên cia do par ce la men to, es-
se pon to, co mo foi al te ra do, não po- 
de ria ser pro mul ga do de ime di a to, e o
go ver no te ria que aguar dar sua apro-
va ção no Con gres so pa ra con tar com
es ses re cur sos.

STF

Proibição de despejos
pode ser prorrogada

OS MINISTROS TÊM ATÉ ATÉ QUARTA PARA DECISÃO FINAL

O ple ná rio vir tu al do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF)
co me çou, nes ta se gun da-fei ra (6/12), a de ci são pro vi só- 
ria do mi nis tro Luís Ro ber to Bar ro so, que sus pen deu os
des pe jos até 31 de mar ço de 2022. 

Até o mo men to, dois ma gis tra dos vo ta ram man ter a
proi bi ção. Os mi nis tros têm até até quar ta-fei ra (8/12)
pa ra emi tir a de ci são fi nal.

A ação aten de a um pe di do do Psol em con jun to com
en ti da des de mo ra dia e di rei tos hu ma nos. Pa ra Bar ro so,
é ne ces sá rio man ter as ações de des pe jo sus pen sas ten- 
do em vis ta que até 123 mil po dem fi car de sa bri ga das
em de cor rên cia des sas ações, agra van do os ín di ces de
con di ções so ci o e conô mi cas no Bra sil.

Ori gi nal men te, a ação de fi niu que es ta ria sus pen so o
cum pri men to de qual quer me di da ju di ci al, ex tra ju di ci- 
al ou ad mi nis tra ti va que re sul tas se na re ti ra da de in qui- 
li nos de imó veis pri va dos ou pú bli cos, até mes mo re mo- 
ção for ça da, até 31 de de zem bro des te ano. 

Mas, por en ten der que a pan de mia de co vid-19 ain da
é mo ti vo de pre o cu pa ção, Bar ro so op tou por es ten der as
re gras até mar ço de 2022.

No ple ná rio vir tu al, não há dis cus são, ape nas apre- 
sen ta ção de vo tos. Ca so al gum mi nis tro pe ça vis ta (mais
tem po pa ra aná li se), o jul ga men to é sus pen so. Ca so ha- 
ja pe di do de des ta que, o ca so é le va do ao tri bu nal fí si co
da Cor te.

MINISTRA DO TSE

Bolsonaro nomeia ex-advogada de Lula

MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI É  BEM VISTA TANTO NA DIREITA QUANTO NA ESQUERDA

O pre si den te Jair Bol so na ro no me ou,
pa ra o car go de de mi nis tra subs ti tu ta
do Tri bu nal Su pe ri or Elei to ral (TSE), a ad- 
vo ga da Ma ria Clau dia Buc chi a ne ri. Ela já
atu ou na de fe sa do ex-pre si den te Luiz Iná- 
cio Lu la da Sil va; do ex-go ver na dor do Rio,
Wil son Wit zel, que era do PSC; e tam bém
dos de pu ta dos Arthur Li ra (PP-AL) e Ma jor
Vi tor Hu go (PSL-GO).

A es co lha da no va

in te gran te do TSE

sur pre en deu apoi a do res do

che fe do Exe cu ti vo, mas,

ape sar de já ter ad vo ga do

pa ra Lu la, Buc chi a ne ri é

vis ta com bons olhos no

Pla nal to.

Buc chi a ne ri é a no na mu lher a in te grar o
ple ná rio da Cor te elei to ral em 89 anos.
Nas ci da em Bra sí lia, fi lha de en ge nhei ro
com pe da go ga, Ma ria Clau dia tem um per- 
fil con si de ra do dis cre to e com pou ca ex po- 
si ção em te mas li ga dos à po lí ti ca. 

No ano que vem, ela se rá res pon sá vel
por jul gar as pro pa gan das dos can di da tos à
Pre si dên cia da Re pú bli ca, o que in clui ale- 
ga ções de des cum pri men to de nor mas,
ofen sas pes so ais e fa ke news.

A no va mi nis tra é ad vo ga da, mes tre em
di rei to de Es ta do pe la Uni ver si da de de São
Pau lo e es pe ci a lis ta em di rei tos fun da men- 
tais pe la Uni ver si da de de Coim bra/IBC- 
Crim. 

Ela tam bém atu ou co mo as ses so ra-che- 
fe da pre si dên cia do Tri bu nal Su pe ri or Elei- 
to ral (TSE) e é fun da do ra da Aca de mia Bra- 
si lei ra de Di rei to Elei to ral e Po lí ti co (Abra- 
dep).

ECONOMIA

BC prepara moeda virtual para 2022
Pro gra mar uma ge la dei ra in te li gen te

pa ra com prar so zi nha os pro du tos que es- 
tão fal tan do ou ter os itens co bra dos au to- 
ma ti ca men te quan do são co lo ca dos no
car ri nho do su per mer ca do sem pre ci sar
pas sar pe lo cai xa po dem pa re cer ce nas de
um fil me fu tu ris ta. Mas são pro mes sa do
Ban co Cen tral pa ra uma re a li da de não
mui to dis tan te.

De pois do su ces so do Pix, o BC quer
am pli ar as for mas de pa ga men to no País
com o re al di gi tal, ou a ver são vir tu al da
mo e da bra si lei ra. A ins ti tui ção lan çou na
se ma na pas sa da um la bo ra tó rio pa ra ava- 
li ar pos si bi li da des de uso e a ca pa ci da de
de exe cu ção de pro je tos com o re al di gi tal
e pre vê co me çar tes tes com gru pos es pe- 
cí fi cos até o fim de 2022.

O re al di gi tal tam bém ten de a fa ci li tar e
ba ra te ar a cri a ção de con tra tos de em- 
prés ti mos per so na li za dos, pa ra pou cos
di as ou com pa ga men tos em me ses es pe- 
cí fi cos. E ain da po de fa vo re cer a in te gra- 
ção com sis te mas de pa ga men tos in ter na- 
ci o nais, per mi tin do que se fa ça uma com- 
pra em ou tro país com con ver são ime di a- 
ta.

Os tes tes, con tu do, ten dem a du rar um
bom tem po, e a mo e da vir tu al de ve de mo- 
rar mui to mais que o Pix pa ra che gar ao
con su mi dor fi nal. O BC vai pre ci sar cri ar
um no vo am bi en te fi nan cei ro pa ra co lo- 
cá-la de pé, com to das as ga ran ti as de se- 
gu ran ça e pro te ção de da dos dos con su- 
mi do res. “É qua se co mo se es ti vés se mos
fa zen do mais um sis te ma fi nan cei ro pa ra
fun ci o nar aco pla do ao que te mos ho je”,
des ta ca o co or de na dor dos tra ba lhos so- 
bre o re al di gi tal no BC, Fa bio Arau jo.

O Ban co Cen tral já de fi niu al gu mas di- 
re tri zes pa ra o re al di gi tal, mas es pe ra o
re sul ta do do la bo ra tó rio pa ra fe char o de- 
se nho com ple to. Já es tá cer to que a mo e- 
da vir tu al vai ser “idên ti ca” ao re al em pa- 
pel, mas só vai po der ser usa da em tran sa- 
ções ele trô ni cas e se rá ar ma ze na da em
car tei ras di gi tais de ins ti tui ções fi nan cei- 
ras. A mo e da di gi tal vai além do Pix ou
qual quer trans fe rên cia ele trô ni ca por que
per mi ti rá mo vi men tar re ais que não exis- 

tem fi si ca men te.
A tec no lo gia a ser uti li za da ain da não

foi de fi ni da, mas o block chain, que é usa- 
do nas crip to mo e das, co mo o bit coin, é o
ca mi nho mais pro vá vel. Po rém, di fe ren- 
te men te do bit coin e de ou tros crip to a ti- 
vos, o re al di gi tal es ta rá sob o con tro le do
BC, ou se ja, se rá uma Mo e da Di gi tal do
Ban co Cen tral (CBDC, na si gla em in glês).

Na prá ti ca, se rá re co nhe ci do ofi ci al- 
men te co mo mo e da bra si lei ra. Ou se ja, o
va lor sem pre es ta rá atre la do ao mes mo do
re al con ven ci o nal. Já as crip to mo e das não
são con si de ra das mo e das cor ren tes, mas
um ati vo (que pre ci sa ser con ver ti do por
uma mo e da con ven ci o nal, se ja dó lar ou
re al) com va lor ins tá vel e efei to es pe cu la- 
ti vo.

Ho je, ape nas as Baha mas têm uma
CBDC em ple na ope ra ção, o sand dol lar
(dó lar de areia), mas ou tros ban cos cen- 
trais es tão de sen vol ven do su as mo e das
di gi tais. A Chi na já tem um pi lo to em fun- 
ci o na men to em al gu mas ci da des e pre- 
ten de fa zer tes tes com vi si tan tes nos Jo- 
gos Olím pi cos de In ver no de Pe quim, no
ano que vem.

Sué cia, Co reia e Ja pão tam bém es tão
mais avan ça dos. Mas a mai o ria dos pro je- 
tos mais adi an ta dos pla ne ja re sol ver pro- 
ble mas do sis te ma de pa ga men tos atu al,
co mo con cen tra ção de mer ca do ou au- 
sên cia de um meio de pa ga men to ins tan- 
tâ neo.

No Bra sil, a ex pec ta ti va é que o re al di- 
gi tal au men te a ino va ção, cri an do so lu- 
ções que não eram viá veis com o di nhei ro
em pa pel ou en tão ba ra te an do as já exis- 
ten tes.

São Luís, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Após audiência de conciliação entre o Sindicato dos Servidores da Assembleia
Legislativa e representantes da Casa, ficou definido que edital deverá sair até dia 20 

De ter mi na ção de con cur so

RAIO-X

Ban ca: CE PERJ;

Edi tal: até o dia 20/12;

Va gas: no mí ni mo, 65 va gas;

Ní vel mé dio (11) e su pe ri or (54);

Ca das tro de re ser va: no mí ni mo, 195
va gas;

Pro vas: mar ço de 2022.

OPORTUNIDADE

Concurso da Assembleia
pode ter mais de 200 vagas

A
As sem bleia Le gis la ti va do
Ma ra nhão fa rá con cur so em
2022. Em Au di ên cia de Con- 
ci li a ção Vir tu al re a li za da nes- 

ta se gun da-fei ra (06/12), via Zo om, o
Sin di ca to dos Ser vi do res da As sem- 
bleia Le gis la ti va (SIND SA LEM), os au- 
to res po pu la res e re pre sen tan te da
ALE MA fir ma ram acor do pa ra a re a li- 
za ção do no vo con cur so pú bli co da
Ca sa. Na oca sião, a As sem bleia con fir- 
mou a con tra ta ção da Fun da ção Cen- 
tro Es ta du al de Es ta tís ti cas, Pes qui sas
e For ma ção de Ser vi do res Pú bli cos do
Rio de Ja nei ro – CE PERJ co mo or ga ni- 
za do ra

Ain da con for me o ato ad mi nis tra ti- 
vo, os can di da tos se rão ava li a dos por
pro vas e tí tu los. Além dis so, as opor- 
tu ni da des se rão pa ra as va gas de ní- 
veis mé dio e su pe ri or pa ra in gres so na
ALE MA. A lis ta com ple ta de car gos e a
quan ti da de de va gas ofer ta das no
con cur so pú bli co ain da se rá di vul ga- 
da. A Ca sa Le gis la ti va se com pro me- 
teu a pu bli car o edi tal do cer ta me até
o pró xi mo dia 20 de de zem bro, com
ins cri ções em ja nei ro, pro vas em mar- 
ço e no me a ções em se tem bro de
2022.

A ALE MA ga ran tiu, ain da, a ofer ta

de, no mí ni mo, 65 va gas pa ra o con- 
cur so, de pre en chi men to ime di a to,
sen do 54 pa ra ní vel su pe ri or e 11 pa ra
ní vel mé dio. Além dis so, a As sem bleia
as se gu rou que in clui rá no edi tal, pe lo
me nos, 195 va gas pa ra for ma ção de
ca das tro de re ser va.  Após as in ter ven- 
ções do mem bro da Co mis são do
Con cur so, Luiz No le to, a ALE MA ga- 
ran tiu, ain da, que ofe re ce rá, além das
65, até 3 (três) va gas pa ra o car go de
jor na lis ta, ca so a lei que pre vê es sa
car rei ra não te nha si do re vo ga da.
Mes mo se o car go ti ver si do ex tin to, a
As sem bleia abri rá va gas pa ra jor na lis- 
tas no ca das tro de re ser vas.

Pa ra o SIND SA LEM, o acor do foi
um avan ço e não re pre sen ta o fim da
lu ta pe la mo ra li za ção do ser vi ço pú- 
bli co na Ca sa do Po vo. “Pa ra nós, o
ide al se ria o ofe re ci men to de, no mí- 
ni mo, 400 va gas. Po rém, ve mos es se
acor do de for ma po si ti va, pois o con- 
cur so vai sair e o pro ces so não se rá ex- 
tin to. Pe lo con trá rio, em se tem bro,
quan do es ses apro va dos fo rem no- 
me a dos, as tra ta ti vas ju di ci ais se rão
re to ma das e nós, co mo sem pre, es ta- 
re mos lá, co bran do a con tra ta ção dos
ex ce den tes, a re a li za ção de um no vo
con cur so, den tre ou tras me di das, de
mo do que pos sa mos di mi nuir, mes- 
mo que gra da ti va men te, es se abis mo
que exis te en tre ser vi do res con cur sa- 
dos e co mis si o na dos na As sem bleia.
De ba ta lha em ba ta lha, ven ce re mos a
guer ra. Pa ra béns a to dos os par cei ros,
que tra va ram es sa lu ta co nos co. Jun- 
tos so mos mui to mais. O con cur so da
ALE MA vai sair. A lu ta con ti nua” – afir- 
mou o pre si den te do SIND SA LEM,
Na ta ni el Se re jo.

Em 2018, a Jus ti ça de ter mi nou a re- 
a li za ção de um con cur so AL MA pa ra
subs ti tui ção dos ser vi do res ad mi ti dos
an tes de 5 de agos to de 1983 sem con- 
cur so pú bli co. Na épo ca, a As sem bleia
di vul gou um cro no gra ma de exe cu-
ção pa ra tais me di das e pre via que as
ins cri ções do cer ta me ocor res sem em
abril de 2019. De acor do com a de ci- 
são do Tri bu nal de Jus ti ça ” a exis tên- 
cia de 1.571 car gos em co mis são
(61,58%) […] – sen do 715 na es tru tu ra
ad mi nis tra ti va e 856 lo ta dos nos ga bi-
ne tes dos de pu ta dos – e 980 car gos
efe ti vos (38,42%), de mons tra, de for-
ma inequí vo ca, a des pro por ci o na li-
da de en tre as for mas de pro vi men to
elei tas pe la Ad mi nis tra ção. “ Em fe ve- 
rei ro, a no va me sa di re to ra da Ca sa to- 
mou pos se e se com pro me teu a exe-
cu tar, o mais bre ve pos sí vel, o pre en- 
chi men to dos car gos va gos. Ou se ja, é
ne ces sá rio que se ex tin guam os car- 
gos em co mis são e que os no vos car-
gos se jam cri a dos.

PLANO ESTRATÉGICO

Assembleia apresenta metas para  2021-2031

OTHELINO DISSE QUE O PLANO FEZ UM DIAGNÓSTICO  DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA PARA QUE SE POSSA ATINGIR AS METAS

A As ses so ria de Pla ne ja men to e As- 
sun tos Es tra té gi cos apre sen tou, nes ta
se gun da-fei ra (6), o pla no es tra té gi co
da As sem bleia Le gis la ti va do Ma ra- 
nhão pa ra o ci clo 2021-2031. Pre sen te
à reu nião, o pre si den te do Par la men to
Es ta du al, de pu ta do Othe li no Ne to
(PC doB), afir mou que o es ta be le ci- 
men to de me tas e di re tri zes a cur to e
mé dio pra zo é fun da men tal pa ra o
bom fun ci o na men to da Ca sa, além de
ga ran tir mai or efi ci ên cia à ges tão pú- 
bli ca.

Othe li no afir mou que pla ne jar é
im por tan te tan to pa ra a boa exe cu ção
das ati vi da des fi na lís ti cas da As sem- 
bleia, que são le gis lar e fis ca li zar,
quan to pa ra a ges tão in ter na da Ca sa e
dos seus ser vi do res. Na oca sião, o
che fe do Le gis la ti vo ma ra nhen se pa- 
ra be ni zou to dos os en vol vi dos na ela- 
bo ra ção do tra ba lho. “To dos os se to- 
res fo ram ou vi dos e hou ve o es tí mu lo
à par ti ci pa ção dos ser vi do res, que pu- 
de ram dar su as opi niões e su ges tões
so bre os prin ci pais pon tos po si ti vos e,
tam bém, so bre aqui lo que pre ci sa va
ser me lho ra do. Foi um pro ces so bem

par ti ci pa ti vo, que nos per mi tiu ter um
di ag nós ti co pre ci so do fun ci o na men- 
to da As sem bleia e dos de sa fi os pa ra
que pos sa mos atin gir nos sas me tas”,
en fa ti zou o par la men tar.

O di re tor-ge ral da As sem bleia Le- 
gis la ti va, Valney Pe rei ra, des ta cou que
o pla ne ja men to é o iní cio de tu do,
pois é no seu de sen vol vi men to que
são de fi ni dos os ob je ti vos, as ações e
os mei os pa ra a exe cu ção de me tas a
lon go pra zo. “Nós per ce be mos a ne- 
ces si da de de de fi nir um pla ne ja men- 
to es tra té gi co de ní vel ma cro e a lon go
pra zo pa ra o bom de sem pe nho das
nos sas fun ções. Foi uma de ci são acer- 
ta da do pre si den te Othe li no Ne to, que
vai ga ran tir mai or efi ci ên cia à ges tão
atu al e às fu tu ras”, afir mou. Di ag nós- 
ti co

A as ses so ra-che fe de Pla ne ja men to
da Ale ma, Ra fa e la La go, ex pli cou que
o di ag nós ti co foi ela bo ra do a par tir de
um gru po de tra ba lho com pos to por
ser vi do res da As sem bleia, sob a ori en- 
ta ção do pro fes sor An der son
Myranda, da Uni ver si da de Fe de ral do
Ma ra nhão (UF MA). Ela fri sou, ain da,

que o pla no es tra té gi co ser ve co mo
um di re ci o na dor pa ra a to ma da de fu- 
tu ras de ci sões nas ges tões dos pre si- 
den tes da Ca sa. “Por ser do ci clo 2021-
2031, ele vai dar um nor te pa ra o ges- 
tor atu al e, tam bém, pa ra os pró xi- 
mos. Fi ze mos um gru po de tra ba lho,
no qual to dos par ti ci pa ram de for ma
efe ti va. A me to do lo gia foi par ti ci pa ti-
va e co la bo ra ti va, ge ran do re sul ta dos
mui to sa tis fa tó ri os”, com ple tou.

In te gran te do gru po de tra ba lho
res pon sá vel pe la ela bo ra ção do pla no,
a di re to ra ad jun ta de Co mu ni ca ção
da Ale ma, jor na lis ta Sil via Te re za, dis- 
se que é a pri mei ra vez que a Ca sa se
pre pa ra com um pla ne ja men to que fi- 
ca rá pa ra as fu tu ras ges tões. “É uma
ini ci a ti va de van guar da do pre si den te
Othe li no Ne to, por meio da As ses so ria
de Pla ne ja men to, que nos dá um nor-
te de ações pa ra im ple men tar mos
uma sé rie de pro je tos im pres cin dí veis
à As sem bleia. Tu do que se faz or ga ni- 
za da men te e com pla ne ja men to tem
mais pers pec ti va de ob ter su ces so”,
fri sou Sil via Te re za.
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Ape go tem po rá rio (1)

Ape go tem po rá rio (2)

Ape go tem po rá rio (3)

“A pan de mia gol pe ou a Amé ri ca La ti na e o
Ca ri be”

Apoio a Lu la

Apoio a Bran dão

Par ti dos ten tam sair
das cor das

A dez me ses das elei ções de 2022, os par ti dos po lí ti cos vi vem o
fris son pró prio da tem po ra da pré-elei to ral. Num jo go de foi ce no
es cu ro, ca da le gen da, a seu mo do, pro cu ra se des ven ci lhar dos
em ba ra ços cri a dos pe los pré-can di da tos ao go ver no, na pres sa de
con so li dar po si ções, for mar gru pos e de mar car ter re nos. Mas até
o pre sen te mo men to, as úni cas can di da tu ras ma jo ri tá ri as con fir- 
ma das são as de Flá vio Di no ao Se na do pe lo PSB, e do vi ce-go ver- 
na dor Car los Bran dão (PSDB), que se rá ti tu la ri za do em abril na
su ces são de Flá vio Di no. O go ver na dor vai re nun ci ar pa ra dis pu- 
tar a elei ção de se na dor, e vi ce se rá do no do man da to até o fim e
can di da to à re e lei ção.

Por sua vez, o se na dor pe de tis ta We ver ton Ro cha ga ran te que
não de sis ti rá do pro je to de dis pu tar o Pa lá cio dos Leões. Ele con ti- 
nua tra ba lhan do dia e noi te, po rém, sem di zer uma pa la vra so bre
co mo to ca rá sua can di da tu ra sem ra char o gru po li de ra do por
Flá vio Di no. Até o fim ja nei ro quan do os par ti dos da ba se di nis ta
vol ta rão a se reu nir pa ra de ba ter a re la ção, mui ta águia ain da ro lar
no vai e vem do Rio Anil. Ou tro nó que fal ta de sa tar é a pré-can di- 
da tu ra do de pu ta do Jo si mar do Ma ra nhão zi nho, con tro la dor do
PL, le gen da que, se ma na pas sa da re ce beu o mais im por tan te fi li a- 
do: Jair Mes si as Bol so na ro.

Abrin do es pa ço pró prio, o ex-pre fei to de São Luís, Edi val do
Ho lan da Jú ni or (PSD) tem apa re ci do com boa po si ção nas pes- 
qui sas, mas seu par ti do não pos sui las tro no in te ri or do Ma ra- 
nhão, o que vai exi gir de le es for ço her cú leo pa ra rom per pe ne trar
nos re du tos já qua se de li mi ta dos pe los con cor ren tes. Por tan to, os
pró xi mos dez me ses que res tam pa ra as elei ções se rão de pu ra
adre na li na. Os par ti dos vi vem ao sa bor de in fin dá veis reu niões,
bus ca de apoio nos mu ni cí pi os, cam pa nha nas re des e ne nhu ma
pro pos ta ob je ti va que pos sam tor nar a su ces são es ta du al, um
cam po em que o elei tor pos sa olhar to dos os la dos.

O vi ce-go ver na dor tra ba lha ao la do de Flá vio Di no, pro me ten- 
do dar con ti nui da de os pro gra mas que vêm sen do re a li za dos nas
áre as de edu ca ção, saú de, in fra es tru tu ra e ques tões so ci ais. Já We- 
ver ton Ro cha tem uma pré-cam pa nha ar ro ja da, po rém sus ten ta- 
da ape nas no slo gan de “fa zer o Ma ra nhão mais fe liz”. En quan to
is so per sis te a in cóg ni ta so bre as pré-can di da tu ras dos se cre tá ri os
de Flá vio Di no, o pe tis ta Fe li pe Ca ma rão (Saú de) e Sim plí cio
Araú jo, da In dús tria Co mér cio e Ener gia. São dois pro je tos que
cor rem sé rio ris co de so frer ero são no de cor rer do de se nho de fi ni- 
ti vo da su ces são es ta du al.

Os dois prin ci pais con cor ren tes ao go ver no do Ma ra nhão pe lo
gru po de Flá vio Di no – We ver ton Ro cha e Car los Bran dão – jo gam
su as fi char no apoio do PT que, co mo se tra ta de plei to ma jo ri tá- 
rio, a de ci são vi rá de ci ma pa ra bai xo e nun ca o con trá rio.

O ex-pre si den te Lu la es tá ca da vez mais per to do ex-go ver na- 
dor de São Pau lo, Ge ral do Alck min, que es tá com um pé fo ra do
PSDB e ou tro den tro do PSB. Pe lo par ti do de Flá vio Di no, o pró xi- 
mo ex-tu ca no te rá o ca mi nho la dri lha do pa ra ser vi ce de Lu la.

Até ago ra Alck min é o no me que reú ne as con di ções es sen ci ais
pa ra acom pa nhar Lu la na dis pu ta pre si den ci al: é li de ran ça for tís- 
si ma em São Pau lo, re pre sen ta con fi an ça pa ra o em pre sa ri a do na- 
ci o nal e es tran gei ro e ra cha o Cen trão bol so na ris ta.

 

Diz um re la tó rio da OC DE e da CE PAL so bre os ru mos da eco no- 
mia da Ame ri ca na La ti na di an te pan de mia em um mo men to que
a re gião já en fren ta va as pro fun das e com ple xas ar ma di lhas do de- 
sen vol vi men to, iden ti fi ca das des de 2019.

 
Em ví deo nas re des so ci ais, o pre si den te es ta du al do Ci- 

da da nia, Eli el Ga ma afir ma que a le gen da tem com- 
pro mis so de apoi ar a can di da tu ra de Car los Bran dao.

Mas as sim mes mo, a se na do ra Eli zi a ne Ga ma es tá ali- 
nha da com We ver ton Ro cha.

 
O cu ri o so des sa di vi são den tro do par ti do Ci da da nia é

que o pre si den te Eli el é ir mão de Eli zi a ne Ga ma, elei ta
pe lo PPS em 2018, jun to com We ver ton (PDT), den tro

da ali an ça que man te ve Flá vio Di no no go ver no.
 
Por fa lar em Eli zi a ne, on tem ela e seu par ti do ques ti o- 

na ram on tem o STF so bre a au to ri za ção da da pe lo mi- 
nis tro do GSI, Au gus to He le no, de li be rar ga rim po em

ter ras pre ser va das da Amazô nia. “São 27 et ni as in dí ge- 
nas vi ven do nes sa área. É ina cei tá vel”, pro tes tou Eli zi a ne.

Na en tre vis ta que con ce deu ao vi vo ao si te da re vis ta Car ta Ca- 
pi tal, Flá vio Di no vol tou a de fen der a can di da tu ra de Lu la à pre si- 
dên cia, nu ma fren te pa ra en fren tar Jair Bol so na ro e Sér gio Mo ro.
No Ma ra nhão ele re a fir mou o apoio a Car los Bran dão.

Sér gio Mo ro é ame a ça a Bol so na ro? Di no: “Gra ças a Deus há
uma re jei ção a Bol so na ro, em bo ra ela te nha um pa ta mar de acei- 
ta ção con so li da do, o que Sér gio Mo ro nem João Do ria têm. Se eles
po dem pas sar Bol so na ro, po dem, mas acha pou co pro vá vel”.

São Luís, terça-feira, 7 de dezembro de 2021
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NA TA LI NO SAL GA DO FI LHO
Rei tor da UF MA

E D I T O R I A L

Iniciativa contra o câncer de pele

A ca da ano, no Bra sil,

são re gis tra dos cer ca de

185 mil no vos ca sos de

cân cer de pe le. De

acor do com o Ins ti tu to

Na ci o nal do Cân cer

(In ca), es se ti po de

tu mor res pon de por

33% de to dos os

di ag nós ti cos da do en ça

no Bra sil.

Pa ra aler tar a po pu la ção e cons ci- 
en ti zar so bre a im por tân cia da pre- 
ven ção e do di ag nós ti co pre co ce, a
So ci e da de Bra si lei ra de Der ma to lo gia
(SBD) re a li za des de 2014 a cam pa nha
De zem bro La ran ja, ini ci a ti va que faz
par te da Cam pa nha Na ci o nal de Pre- 
ven ção ao Cân cer de pe le. To dos os
anos, nes te mês, são re a li za das di ver- 
sas ações em par ce ria com ins ti tui- 
ções pú bli cas e pri va das.

Es te ano, a pro pos ta da cam pa nha
é “Nes te ve rão, va mos con ju gar pre- 
ven ção ao co ro na ví rus com cui da dos
pa ra re du zir as chan ces de ca sos de
cân cer de pe le?”. A SBD aler ta que o
mo men to pe de, além do uso do ál co ol
gel, más ca ra e dis tan ci a men to, prá ti- 
cas de fo to pro te ção. Is so por que, com
o avan ço da va ci na ção con tra a co vid-
19, com mais de 63% da po pu la ção
bra si lei ra imu ni za da com as du as do- 
ses ou do se úni ca, as pes so as de vem
apro vei tar o fim de ano e as fé ri as de
ja nei ro em prai as, pis ci nas e ou tros
es pa ços aber tos.
“Adi ci o ne mais fa tor de pro te ção ao

seu ve rão.” Es sa é a men sa gem cen tral
da cam pa nha do De zem bro La ran ja
2021, pre sen te em uma sé rie de con- 
teú dos de sen vol vi dos pe la SBD es pe- 
ci al men te pa ra a ação. O aler ta nes te
mês de de zem bro é fun da men tal.
Ape sar de o Bra sil ter sol pra ti ca men te
o ano in tei ro, no ve rão as pes so as se
ex põem mais e, mui tas ve zes, sem o
uso de pro te tor so lar. O cân cer de pe le
é o mais fre quen te no Bra sil e no mun- 
do, sen do mais co mum em pes so as
aci ma de 40 anos. É cau sa do, prin ci- 
pal men te, pe la ex po si ção ex ces si va ao
sol.
O ti po mais co mum no Bra sil, o cân- 
cer de pe le não me la no ma, tem bai xa
ta xa de mor ta li da de, mas apre sen ta
nú me ros ele va dos de pes so as com a
do en ça. Tan to os car ci no mas ba so ce- 
lu la res quan to os es pi no ce lu la res são
res pon sá veis por cer ca de 180 mil no- 
vos ca sos por ano. O me la no ma é o ti- 
po mais agres si vo, com 8,5 mil ca sos
re gis tra dos anu al men te. É con si de ra- 
do mais gra ve de vi do à ele va da pos si- 
bi li da de de pro vo car me tás ta se.

Es pe ci a lis tas ori en tam pro cu rar
um mé di co es pe ci a li za do ao per ce ber
qual quer le são sus pei ta na pe le e nas
mu co sas, em qual quer par te do cor- 
po, na for ma de man chas, pin tas ou
si nais. O di ag nós ti co pre co ce é fun da- 
men tal no su ces so do tra ta men to.
Mes mo no ca so do me la no ma, que
traz me do e apre en são aos pa ci en tes
pe la agres si vi da de do tu mor, a chan ce
de cu ra é de mais de 90% se di ag nos ti- 
ca do na fa se ini ci al da do en ça.

Por is so, além do uso cons tan te de
pro te tor so lar mes mo em di as nu bla- 
dos, é fun da men tal ob ser var a pró pria
pe le cons tan te men te e pro cu rar ime- 
di a ta men te um der ma to lo gis ta em
ca so de qual quer si nal di fe ren te. Pes- 
so as de pe le cla ra que se quei mam
com fa ci li da de ao sol pre ci sam re do- 
brar a aten ção e os cui da dos, por que
apre sen tam ris cos mais ele va dos de
de sen vol ver a do en ça. Con for me a
SBD, é im por tan te fi car aten to aos se- 
guin tes sin to mas: le são na pe le de
apa rên cia ele va da e bri lhan te, trans- 

lú ci da, aver me lha da, cas ta nha, ró sea
ou mul ti co lo ri da, com cros ta cen tral e
que san gra fa cil men te; pin ta pre ta ou
cas ta nha que mu da sua cor, tex tu ra,
tor na-se ir re gu lar nas bor das e cres ce
de ta ma nho; man cha ou fe ri da que
não ci ca tri za, que con ti nua a cres cer
apre sen tan do co cei ra, cros tas, ero- 
sões ou san gra men to. A ro ti na do au- 
to e xa me fa ci li ta o re co nhe ci men to
dos ca sos.

No ca so de me la no mas me tas tá ti-
cos, ou tros sin to mas po dem apa re cer,
de acor do com a área pa ra on de o
cân cer avan çou, co mo nó du los na pe-
le, in cha ço nos gân gli os lin fá ti cos, fal-
ta de ar ou tos se, do res abo mi nais e de
ca be ça, por exem plo.
Ne nhum exa me em ca sa subs ti tui a
ava li a ção de um mé di co es pe ci a lis ta,
mas os der ma to lo gis tas in di cam uma
me to do lo gia pa ra re co nhe cer as ma-
ni fes ta ções, a Re gra do ABC DE: as si-
me tria, bor da, cor, di men são e evo lu- 
ção.

A SBD cha ma a aten ção pa ra o di- 
ag nós ti co e tra ta men to pre co ce de to-
dos os ti pos de cân cer de pe le, por que
mes mo os de bai xa le ta li da de po dem
pro vo car le sões mu ti lan tes ou des fi- 
gu ran tes em áre as ex pos tas do cor po,
ge ran do so fri men to ao pa ci en te.

Apro vei tar o ve rão e os di as en so la- 
ra dos na praia e em ou tros es pa ços
aber tos é o so nho de mui tos pa ra des- 
can sar e re la xar, mas evi tar a ex po si- 
ção ex ces si va ao sol e pro te ger a pe le
dos efei tos da ra di a ção ul tra vi o le ta
(UV) é fun da men tal pa ra pre ve nir o
cân cer de pe le. 

Usar um pro te tor so lar com bom
fa tor de pro te ção, ócu los es cu ros,
cha péus de abas lar gas e rou pas que
cu bram boa par te do cor po são me di-
das re co men da das, além de evi tar o
sol no ho rá rio en tre 10h e 16h, quan- 
do a ra di a ção é mais for te. To do cui- 
da do é pou co. Apro vei te o ve rão, mas
sem dei xar de la do a pro te ção.

É cedo pra dizer adeus

Jus tos que mor rem ce do e per ver- 
sos que têm vi da lon ga – eis o con tras- 
te que cons ta tou o au tor de Ecle si as- 
tes, li vro bí bli co de sa be do ria. Mais
tar de, em ver sos de sua can ção que
eco a ram Bra sil afo ra, Re na to Rus so
fez co ro ao di zer: os bons mor rem jo- 
vens.

Es sas fa las se amol dam à per fei ção
com a no tí cia da bre ve e do lo ro sa par- 
ti da de Luiz Phe li pe An drès, meu con- 
fra de na Aca de mia Ma ra nhen se de
Le tras, o mais ma ra nhen se dos mi nei- 
ros, que jun tou a pai xão pe las mon ta- 
nhas de sua ter ra e o mar que ba nha
nos sa ilha nu ma mis tu ra per fei ta.
Con se guiu um fei to ra ro nu ma vi da
só: ser una ni mi da de en tre os que o
co nhe ce ram de per to. Amá vel, gen til,
afá vel, tran si tou por mun dos di ver- 

sos, ins cre veu seu no me en tre os fa ze- 
do res de gran des fei tos des te nos so
Es ta do e con quis tou dis cí pu los apai- 
xo na dos. As em bar ca ções que mar ca- 
ram seu cur rí cu lo são pa trimô nio or- 
gu lho so des ta gen te e des ta ter ra.

Luiz Phe li pe foi após to lo do bom e
do be lo, es sas du as vir tu des tão ra ras
em nos sos di as; viu gran de zas on de
pou cos con se gui am dis tin guir as li- 
nhas. Sua al ma sen sí vel to cou mais do
que ma te ri ais à sua vol ta: en can tou
co ra ções. Ti ve a ale gria e o pri vi lé gio
de ter con vi vi do com ele tam bém na
con di ção de mé di co. E, na es cu ta em- 
pá ti ca e sa gra da, ti ve aces so a uma
nar ra ti va de for ça no com ba te aos
ma les que o afli gi am. A nós, que es co- 
lhe mos es se ofí cio sa cer do tal de cu- 
rar, quan do pos sí vel, e de ofe re cer le- 
ni ti vos sem pre, pe sa a res pon sa bi li- 
da de de mui tas ve zes não ter mais do
que pa la vras pa ra ofer tar. Mas es co lhi

as me lho res, em pres tei o abra ço, ce di
o aten to ou vi do e ho je, de al ma em lu- 
to, di go: obri ga do, Phe li pe, por tor nar
a mi nha exis tên cia mais ri ca por meio
de sua ami za de. Os céus o re ce bem
em fes ta e o re com pen sem com uma
jus ta co lhei ta das se men tes aqui plan- 
ta das!

Seu es pí ri to há de sem pre pai rar na
me mó ria que, ao lon go de dé ca das,
plan tou, no Ta man cão, o amor pe las
em bar ca ções, ca no as, iga ri tés, cos tei- 
ras, cas cos e ve las e, no Cen tro His tó- 
ri co de São Luís, o fas cí nio pe la ar qui- 
te tu ra do Pro je to Re vi ver.

Ho je, os em bar ca di ços e mo ra do- 
res da Praia Gran de cho ram a mor te
de um ho mem fra ter nal, hu ma no e
cor di al; a mor te de um ami go e ir mão,
que vi ve rá na me mó ria e nos seus co- 
ra ções. Que Deus re ce ba a sua al ma e
que seu es pí ri to se en can te na luz do
Es pí ri to San to.

AL DO PA VI A NI
Geó gra fo e pro fes sor emé ri to da Uni ver si da de de Bra sí lia

A mo bi li da de ur ba na
e as mu dan ças que
ocor rem

A ci ên cia e a tec no lo gia, so bre tu do após o sé cu lo 18
(me a dos de 1.700), têm co o pe ra do pa ra que a mo bi li da- 
de das pes so as se fa ça ca da vez com me nor es for ço. De
fa to, as pes so as se des lo cam de um lu gar pa ra ou tro não
mais usan do as pró pri as per nas, mas com as pa tas de
ca va los ou bois, atre la dos a car ru a gens. Pos te ri or men te,
as fer ro vi as ga nha ram es pa ço, so bre tu do em paí ses
con ti nen tais (Rús sia, Chi na, Ca na dá, Es ta dos Uni dos,
Ín dia). O Bra sil, mes mo com seu vas to ter ri tó rio, pos sui
ma lha fer ro viá ria de 29 mil quilô me tros, que é me nor do
que a da Ar gen ti na (qua se 37 mil quilô me tros). Com is- 
so, no Bra sil, o trans por te de pas sa gei ros, ma té ri as pri- 
mas e pro du tos, não é fei to por fer ro vi as , mas, sim, por
ro do vi as — mais de 65 mil quilô me tros de es tra das de
ro da gem as fal ta das —, o que faz os bens trans por ta dos
te rem um fre te agre ga do mui to mais ele va do do que se
fos se re a li za do por fer ro via ou trans por te aquá ti cos (ri- 
os e mar).
A op ção por trans por tes ro do viá ri os po de ter van ta gens
pa ra a mo bi li da de de pas sa gei ros (ra pi dez), mas faz
com que os cus tos de fre tes de ma té ri as-pri mas se am- 
pli em nos trans por tes por ca mi nhões. Além dis so, a ma- 
nu ten ção das es tra das as fal ta das, tan to as fe de rais (as
cha ma das BRs), quan to es ta du ais, one ra os or ça men tos
do en te a quem ca be sua ma nu ten ção ao lon go dos res- 
pec ti vos ter ri tó ri os. Es se mo de lo não tem pre vi são de
aca bar, o que faz pen sar que, com a ele va ção do pre ço
dos com bus tí veis (e mes mo o es go ta men to dos po ços
de pe tró leo), o trans por te ro do viá rio te rá cus tos ele va- 
dís si mos e, aos pou cos, se tor na rá in viá vel no fu tu ro.
No meio ur ba no bra si lei ro, o trans por te de pes so as se
faz por ôni bus, trens, mas, so bre tu do, por au to mó veis,
uma vez que a fro ta de ôni bus não é com pa tí vel com o
vo lu me de pas sa gei ros a trans por tar. Re cen te men te,
mui tos op tam pe lo uso de mo to ci cle ta e bi ci cle ta, am- 
bos com bai xo cus to de uso, mas que en fren tam pro ble- 
mas no caó ti co trans por te ur ba no, so bre tu do no me tro- 
po li ta no. Abre-se pa rên te ses pa ra cha mar a aten ção de
que o uso de bi ci cle tas e mo to ci cle tas de ve ria ser por vi- 
as es pe cí fi cas, em ra zão do au men to de aci den tes e
mor tes de ci clis tas e mo to ci clis tas com pou cas de fe sas
fren te aos pe sa dos ca mi nhões, ôni bus e au to mó veis
“do nos” das vi as, mor men te em nos sas me tró po les.
Ape sar dos ris cos exis ten tes nas vi as pú bli cas, o uso de
mo to ci cle tas e bi ci cle tas tem au men ta do sig ni fi ca ti va- 
men te. Nes se as pec to, o que os ad mi nis tra do res ur ba- 
nos têm fei to pa ra a im plan ta ção de pas sei os pú bli cos,
ci clo vi as e ci clo fai xas pa ra uso da po pu la ção? Co mo se
in for mam es ses ges to res e os le gis la do res ur ba nos pa ra
aten der a de man da cres cen te dos ur ba ni tas que usam
mo to ci cle tas e bi ci cle tas pa ra ir ao tra ba lho ou pa ra la- 
zer? Es ta rão exe cu tan do ape nas gran des obras pa ra fa- 
ci li tar os que usam au to mó veis? Ou já se tor na ram sen- 
sí veis aos pe des tres e aos usuá ri os de bi ci cle tas/mo to ci- 
cle tas? Por ou tro la do, os le gis la do res ur ba nos es tão in- 
for ma dos a res pei to da ele va ção do nú me ro de aci den- 
tes e de mor tes?
O úl ti mo as pec to me re ce cui da dos es pe ci ais, uma vez
que a mo bi li da de ur ba na exi ge, en tre ou tros as pec tos,
que ha ja se gu ran ça das pes so as que se des lo cam pa ra o
tra ba lho (com mu ting) ou que, sim ples men te, ca mi- 
nham pa ra se man ter sau dá vel. Nes se sen ti do, va le res- 
sal tar as cam pa nhas edu ca ti vas exis ten tes em di ver sas
ca pi tais, tan to pe los res pec ti vos De trans quan to pe la
Po lí cia Mi li tar. No ca so de Bra sí lia, re gis tram-se cam pa- 
nhas em mui tas ave ni das, que tam bém ser vi ram pa ra
coi bir os mo to ris tas que tra fe ga vam sob o efei to de ál co- 
ol.
Um as pec to que ain da me re ce ava li a ção é o efei to da co- 
vid-19 so bre a mo bi li da de das pes so as. Com a pan de- 
mia, a re co men da ção, que per sis te até os di as atu ais, é a
de que to dos de vem evi tar aglo me ra ções, man ter as
mãos hi gi e ni za das e usar más ca ra. Em te o ria e por al- 
guns me ses is so foi se man ten do, mas, pas sa dos qua se
dois anos, mui tos se can sa ram do iso la men to e fo ram
pa ra as ru as, ba res, res tau ran tes, usan do mui tas ve zes
ôni bus su per lo ta dos.

São Luís, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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Desde que o Talibã tomou Cabul, em agosto, a clínica da ONG Médicos Sem Fronteiras
aumentou sua capacidade para 75 leitos e recebe cerca de 60 pacientes por semana

– Mais de três mi lhões –

– Ven der um rim? –

O de sa fio do des con fi na men to

“Es ta bi li zar” o país

BEBÊS À BEIRA DA MORTE

Fome se propaga no
Afeganistão

Q
uan do Zu bair, um be bê afe- 
gão de seis se ma nas e pe- 
san do ape nas dois qui los,
che gou a uma clí ni ca pa ra

cri an ças des nu tri das, os mé di cos
pen sa ram que ele ti nha ape nas al gu- 
mas ho ras de vi da. Ago ra lu ta pa ra so- 
bre vi ver co ber to por uma man ta tér- 
mi ca e sob o olhar de sua mãe, que os- 
ci la en tre o me do e a es pe ran ça.

A clí ni ca ad mi nis tra da pe la ONG
Mé di cos Sem Fron tei ras (MSF) em
He rat, a mai or ci da de do oes te do Afe- 
ga nis tão, vi sa aju dar uma co mu ni da- 
de com um sis te ma de saú de à bei ra
do co lap so, so bre car re ga do pe la re ti- 
ra da das do a ções.

Des de que o Ta li bã to mou Ca bul
em agos to, es te com ple xo au men tou
sua ca pa ci da de de 45 pa ra 75 lei tos e
re ce be cer ca de 60 pa ci en tes por se- 
ma na.

A mãe de Zu bair, Sha ba neh Ka ri mi,
per cor reu 150 quilô me tros pa ra re ce- 
ber aten di men to e an tes de ser ad mi- 
ti da nes te cen tro es te va em um hos pi- 
tal pú bli co, de on de foi en ca mi nha da
pa ra a clí ni ca. O me ni no foi ra pi da- 
men te exa mi na do e co lo ca do em uma
uni da de de te ra pia in ten si va jun to
com uma dú zia de ou tros be bês.

Com uma más ca ra de oxi gê nio que
co bria a mai or par te de seu ros to, con- 
se guiu so bre vi ver à noi te e até reu niu
for ças pa ra cho rar. “Zu bair ain da es tá
vi vo, mas o qua dro é de li ca do pa ra
ele”, ex pli ca Gaia Gi let ta, en fer mei ra-
che fe da clí ni ca da MSF. A pro fis si o nal
re la tou que ago ra a cri an ça – mui to
de bi li ta da pe la des nu tri ção – lu ta
con tra uma in fec ção pul mo nar.

O fun do da ONU pa ra as cri an ças,
Uni cef, es ti mou que nes te in ver no
cer ca de 3,2 mi lhões de cri an ças afe- 
gãs com me nos de cin co anos so fre- 
rão de des nu tri ção e que um mi lhão
po de rá mor rer por fal ta de cui da dos.
“As mães vêm de lon ge. Às ve zes, vi a- 
jam 200 quilô me tros”, diz Gi let ta. “Os
hos pi tais pú bli cos não têm su pri men- 
tos”, apon ta, acres cen tan do que mé- 
di cos e en fer mei ras não re ce bem sa lá- 
ri os.

An tes da al ta, o am bu la tó rio dá às
mães sa chês com man tei ga de amen- 
doim e vi ta mi nas, o que equi va le a
uma re fei ção pa ra uma cri an ça a par- 
tir dos seis me ses. “O pro ble ma é que,
às ve zes, as mães di vi dem es sa por ção
en tre to dos os fi lhos”, ex pli ca a en fer- 
mei ra.

Pa ra os be bês que me lho ram, tam- 
bém não há ga ran ti as de que não te- 
rão re caí da. “Te mos mui tas re ad mis- 
sões”, diz Ch ris tophe Gar ni er, co or de- 
na dor do pro je to da MSF em He rat.
“Em um país co mo o Afe ga nis tão, que
es tá em guer ra há 40 anos, a des nu tri- 
ção é um pro ble ma en dê mi co, agra- 
va do pe los úl ti mos anos de se ca”, ob- 
ser va.

Des de que o Ta li bã re cu pe rou o po- 

der, as san ções con tra o gru po is lâ mi- 
co pri va ram seu go ver no de fun dos
es ta tais. O go ver no an te ri or, que con- 
ta va com o apoio do Oci den te, de pen-
dia de aju das in ter na ci o nais que re- 
pre sen ta vam 75% de seu or ça men to.
Os Es ta dos Uni dos con ge la ram cer ca
de 10 bi lhões de dó la res em re ser vas
man ti das pe lo Ban co Cen tral do Afe- 
ga nis tão.

O de sem pre go dis pa rou, os pre ços
dos ali men tos au men ta ram e o so fri- 
men to é pal pá vel em to do o país, es-
pe ci al men te nos cam pos pa ra des lo-
ca dos. Em He rat, exis tem três cam pos
que abri gam cer ca de 9.000 fa mí li as
que fu gi ram de guer ras su ces si vas e
da sequên cia de se cas.

“Quan do vo cê es tá com fo me, não
con se gue pen sar em mais na da”, con- 
ta Muham mad Amin, um ho mem
ido so. Nes te acam pa men to é co mum
que a di e ta diá ria con sis ta em um
pou co de pão e chá. Sem tra ba lho,
Muha mad Amin che gou a pen sar em
ven der seu rim. “Ob vi a men te pen so
nas con sequên ci as, mas tam bém que
po de aju dar as cri an ças”, diz. Um de
seus vi zi nhos o ad ver tiu con tra es sa
prá ti ca, con tan do a his tó ria de um pa- 
ren te que fi cou in ca pa ci ta do de pois
de ven der um de seus rins por 150.000
afe gãos (cer ca de 1.550 dó la res).

Nos cam pos, a MSF tra ba lha em es- 
trei ta co la bo ra ção com mães que, às
ve zes, vi vem na mi sé ria.

Um mé di co co lo ca pul sei ras nos
be bês pa ra me dir a des nu tri ção. O de
um be bê de seis me ses dis pa ra alar-
mes. “Só ti ve lei te nos pri mei ros 40 di- 
as”, afir ma sua mãe. En tão, ela foi
con vi da da pa ra a clí ni ca da MSF em
He rat, on de ela e seu be bê po dem ter
um lu xo ina ces sí vel pa ra mui tos afe- 
gãos: co mer três ve zes ao dia.

APÓS RENÚNCIA DE KURZ

Karl Nehammer assume como chanceler da Áustria
O mi nis tro do In te ri or, Karl

Neham mer, to mou pos se nes ta se- 
gun da-fei ra (6) co mo chan ce ler da
Áus tria, com o ob je ti vo de ter mi nar
com as tur bu lên ci as pro vo ca das após
a re nún cia do jo vem po lí ti co con ser- 
va dor Se bas ti an Kurz por acu sa ções
de cor rup ção.

O no vo lí der con ser va dor, de 49
anos, fez o ju ra men to di an te do pre si- 
den te Ale xan der Van der Bel len em
uma ce rimô nia em Vi e na. Seu an te- 
ces sor, Ale xan der Schal len berg, que
ocu pa va o pos to de for ma in te ri na
apre sen tou o pe di do de re nún cia na
quin ta-fei ra pas sa da, pou cas ho ras
de pois de o ex-chan ce ler Se bas ti an
Kurz anun ci ar sua apo sen ta do ria da
po lí ti ca e que dei xa ria a pre si dên cia
do par ti do ÖVP, após o es cân da lo de
cor rup ção que frus trou seu go ver no.

Na sex ta-fei ra, o par ti do go ver nis ta
no me ou Neham mer pa ra a li de ran ça
da for ma ção e pa ra as su mir o pos to
de che fe de Go ver no. Sua pri mei ra
mis são, co mo o che fe de Es ta do lem- 
brou, se rá ad mi nis trar a pan de mia de
co vid-19 e “não fa zer fal sas pro mes- 
sas”.

Em um bre ve dis cur so, Neham mer
des ta cou a ur gên cia de co me çar a tra- 
ba lhar. Nes se sen ti do, pre ten de anun- 
ci ar na quar ta-fei ra as mo da li da des
de saí da do con fi na men to, im pos to
no dia 22 de no vem bro por 20 di as. “O
co ro na ví rus es tá can san do as pes so- 
as. E pa ra mui tos, o li mi te do ra zoá vel
foi ul tra pas sa do”, dis se ele, pro me- 
ten do “diá lo go e es cu ta” – qua li da des
elo gi a das nes te lí der con ser va dor –
pa ra su pe rar as “di vi sões”.

O país – de 8,9 mi lhões de ha bi tan- 
tes – de ci diu em no vem bro con fi nar
os não va ci na dos pa ra en fren tar a
cres cen te on da de in fec ções por co- 

vid-19 que atin giu a Eu ro pa, di fe ren- 
ci an do-se da es tra té gia de ou tros paí- 
ses da UE. Pos te ri or men te, am pli ou
as res tri ções aos va ci na dos, afe tan do
tam bém lo jas, res tau ran tes e lo cais de
en tre te ni men to, em bo ra te nha isen- 
ta do as es co las. Tam bém se dis tan ci- 
ou do blo co eu ro peu com o anún cio
da po lí ti ca de va ci na ção obri ga tó ria
pre vis ta pa ra 2022.

De acor do com o pro je to de lei di- 
vul ga do pe los mei os de co mu ni ca ção,
a mul ta que uma pes soa com mais de
14 anos por não ter si do va ci na da se rá
de 600 eu ros e po de rá ser re no va da de
três em três me ses. Mas Neham mer
te rá que en fren tar uma par te da po- 
pu la ção que se opõe a es sas me di das.
No sá ba do, mais de 40.000 pes so as se
ma ni fes ta ram na ca pi tal. Nes te di fí cil
con tex to, o no vo chan ce ler, que se ca- 
rac te ri za por uma bar ba de três di as e
têm po ras gri sa lhas, de ve aca bar com
a ins ta bi li da de no país al pi no. Des de

Á

2016, a Áus tria mu dou seus chan ce le- 
res cin co ve zes. Neham mer in gres sou
no go ver no no iní cio de 2020 e é con- 
si de ra do uma pes soa “le al” à sua for- 
ma ção con ser va do ra, o ÖVP.

Em bo ra não fa ça par te de seu cír- 
cu lo pró xi mo, ele é “um se gui dor le al
de Se bas ti an Kurz”, com quem com- 
par ti lha a li nha du ra em re la ção ao di- 
rei to de asi lo, ob ser va o ci en tis ta po lí- 
ti co Pa trick Mo re au. Mas, ao con trá rio
do ex-chan ce ler, que per so ni fi ca va
uma ima gem mais jo vem do par ti do,
Neham mer é con si de ra do da ve lha
guar da, em bo ra “con sen su al”.

Se gun do o es pe ci a lis ta, es se ele- 
men to de ve “fa ci li tar” o tra ba lho e “es-
ta bi li zar” a co a li zão de go ver no, que
tam bém in clui o Par ti do Ver de.

Es ta for ma ção sem pre ce den tes foi
co lo ca da à pro va es te ano por vá ri as
di fe ren ças ide o ló gi cas, mas prin ci pal- 
men te por uma sé rie de pro ces sos ju-
di ci ais.

O es cân da lo que aca bou com a car-
rei ra de Kurz – que as su miu o car go
com 31 anos em 2017 e se tor nou o
che fe de Go ver no elei to mais jo vem
do mun do – ex plo diu em ou tu bro.

O Mi nis té rio Pú bli co fez uma ope- 
ra ção de bus ca em seu ga bi ne te e vá ri-
as se des ofi ci ais, in cluin do a chan ce-
la ria e o mi nis té rio das Fi nan ças, no
âm bi to de uma in ves ti ga ção so bre
acu sa ções de que ele te ria uti li za do
di nhei ro pú bli co em uma tro ca de es- 
pa ços pu bli ci tá ri os por ar ti gos elo gi o- 
sos e pes qui sas fa vo rá veis.

Kurz sem pre ne gou as acu sa ções e
afir mou que es pe ra pro var sua ino- 
cên cia na jus ti ça, mas na se ma na pas- 
sa da anun ci ou que de se ja va ini ci ar
um “no vo ca pí tu lo”. Tam bém de cla-
rou que es ta va “es go ta do” com as acu-
sa ções re cen tes.

RONDÔNIA

Preso pai da menina que
pediu socorro em prova

A MENINA DE 13 ANOS FOI AUTORA DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA

A pro va ha bi tu al se trans for mou em pe di do de so cor- 
ro no Va le do Ana ri, ci da de com pou co mais de 10 mil
ha bi tan tes no in te ri or de Rondô nia. Uma me ni na de 13
anos es cre veu no tes te: “Por fa vor me aju da meu pai ba- 
te na mi nha mãe cha ma pra mim a po lí cia”. O pe di do de
aju da ocor reu em 9 de no vem bro e, nes te úl ti mo fim de
se ma na, o ca so ga nhou um des fe cho: o ho mem foi lo ca- 
li za do pe la po lí cia e pre so, se gun do o de le ga do Cel so
An dré Kon da ges ki, ti tu lar da de le ga cia de Ma cha di nho
DO es te, dis tan te 54 quilô me tros de Ana ri, mas que tam- 
bém aten de a ci da de vi zi nha.

Lo go após a me ni na fa zer a de nún cia na pro va, o pai,
ago ra de ti do, foi cha ma do a dar ex pli ca ções no Con se- 
lho Tu te lar. “Ele re pre en deu os fi lhos e os ex pul sou de
ca sa”, afir mou Kon da ges ki. O ca so co me çou a ga nhar
re per cus são a par tir des te mo men to, an tes mes mo de
ga nhar o Bra sil am pli fi ca do pe las re des so ci ais, que dis- 
tri buí ram in can sa vel men te a ima gem da pro va. “Ele vai
res pon der tam bém por aban do no de ca sa”, dis se o de le- 
ga do.

A me ni na de 13 anos au to ra da de nún cia de vi o lên cia
do més ti ca tem mais três ir mãos. Du as me ni nas de 16 e
14 anos e um me ni no mais no vo, com oi to anos. Ha via
ou tro be bê, que mor reu com um ano, ain da quan do a
fa mí lia vi via no Pa rá. Foi es sa mor te que te ria, se gun do o
de le ga do Kon da ges ki, mo ti va do o iní cio das agres sões.

A mãe da me ni na de 13 anos, ao ser le va da à de le ga- 
cia, es ta va bas tan te aba la da fí si ca e emo ci o nal men te,
co mo con tou o de le ga do. Fo ram ne ces sá ri as du as ho ras
pa ra ela ad mi tir as agres sões. “Ela ti nha me do do agres- 
sor, mos tra va uma de pen dên cia afe ti va e mo ne tá ria do
ho mem, ela di zia que ele não dei xa va fal tar na da pa ra os
fi lhos”, con tou o de le ga do.

Na úl ti ma sex ta-fei ra, dia 3, após to mar co nhe ci men- 
to do ca so, a Jus ti ça de ter mi nou a pri são tem po rá ria do
ho mem. Ele foi lo ca li za do no sí tio da mãe na ci da de de
Va le do Ana ri. Ele es ta va es con di do em um ba nhei ro nos
fun dos do lo cal.

SUSPEITAS MÚTUAS

Diálogo Biden-Putin
terá Ucrânia como foco

EUA SUSPEITA DE AUMENTO DE FORÇA MILITAR DA RÚSSIA

Quan do o ame ri ca no Joe Bi den e o rus so Vla di mir Pu- 
tin se en con tra rem vir tu al men te na ter ça-fei ra (7), os
dois pre si den tes te rão que li dar com um his tó ri co de
sus pei tas mú tu as en quan to tra tam de um as sun to ur- 
gen te: um gran de au men to da for ça mi li tar rus sa na
fron tei ra com a Ucrâ nia.

A prin ci pal ques tão que pai ra so bre as dis cus sões – e
tó pi co de in ten so de ba te en tre ana lis tas e lí de res po lí ti- 
cos – é se Pu tin po de ria lan çar uma ofen si va trans fron- 
tei ri ça ou se es tá usan do su as tro pas pa ra pres si o nar Bi- 
den por ga ran ti as de que a Ucrâ nia nun ca se tor na rá
mem bro da Otan.

Os lí de res têm uma enor me lis ta de ou tras di fe ren ças
a dis cu tir, des de o tra ta men to dis pen sa do pe la Rús sia a
seus dis si den tes à pre sen ça de hac kers em so lo rus so,
bem co mo o apoio de Mos cou ao re gi me re pres si vo na
Sí ria. Mas a es ca la do re for ço mi li tar rus so per to da
Ucrâ nia – o Krem lin po de es tar pla ne jan do uma ofen si- 
va no iní cio de 2022 com cer ca de 175.000 sol da dos, de
acor do com a in te li gên cia ame ri ca na – dis pa rou alar- 
mes em Washing ton e em to do a Eu ro pa.

Mui tos ana lis tas du vi dam que Pu tin ini ci a ria uma in- 
va são – o que ine vi ta vel men te pro vo ca ria re jei ção in ter- 
na ci o nal e pro va vel men te no vas san ções – em bo ra al- 
guns te nham uma vi são mais ne ga ti va. “Pu tin au men- 
tou dras ti ca men te as apos tas. Ele não es tá mais fin gin- 
do”, diz Ta ti a na Stanovaya, fun da do ra da con sul to ria
po lí ti ca R. Po li tik Cen ter e es tu dan te não re si den te do
Car ne gie Mos cow Cen ter. “Ele es tá pron to pa ra dar um
pas so de ses pe ra do”, co men tou à AFP.

Nes ta se gun da-fei ra, o Krem lin in di cou que não es pe- 
ra ne nhum avan ço na reu nião. “É di fí cil es pe rar um
avan ço des sas ne go ci a ções”, de cla rou o por ta-voz do
Krem lin, Dmi tri Pes kov, ci ta do pe las agên ci as de no tí ci- 
as rus sas, con si de ran do que é pou co pro vel so lu ci o nar
to das as dis pu tas que pre ju di cam as re la ções bi la te rais
“em al gu mas ho ras”.

São Luís, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/


6
Responsáveis: Celio Sergio
E-mail: redacao@oimparcial.com

São Luís, terça-feira 7 de dezembro de 2021

6
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
041/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio 
do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço por item, em regime de fornecimento, tendo por 
objeto a Formação de Registro de Preços para eventual e 
futura Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
material de limpeza e higiene, para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA. A realização 
do certame está prevista para o dia 22 de dezembro de 2021, 
às 10h30min (dez horas e trinta minutos) – horário local de 
Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital 
completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com.  Bom Jardim/ MA, 03 
de dezembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro oficial. Portaria N° 011/2021

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
043/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por meio 
do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, do tipo menor preço por item, 
em regime de fornecimento, tendo por objeto a Formação de 
registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Purificadores de 
Água para atender as necessidades das secretarias 
municipais do do município de Bom Jardim/MA. A realização 
do certame está prevista para o dia 22 de dezembro de 2021, 
às 16h30min (dezesseis horas e trinta minutos) – horário 
local de Bom Jardim/MA. O recebimento das propostas, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O 
edital completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 03 de 
dezembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro oficial. Portaria N° 011/2021

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
042/2021. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, por 
meio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados 
que fará licitação na modalidade Pregão, do tipo menor 
preço por item, em regime de fornecimento, tendo por objeto 
a Formação de registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada de engenharia elétrica 
para prestação de serviços e manutenção de iluminação 
pública do município de Bom Jardim/MA. A realização do 
certame está prevista para o dia 22 de dezembro de 2021, às 
14h30min (quatorze horas e trinta minutos) – horário local 
de Bom Jardim/MA.O recebimento das propostas, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, 
no endereço: www.licitabomjardinense.com.br. O edital 
completo está à disposição dos interessados no site: 
www.bomjardim.ma.gov.br. no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do e-mail: 
prefeiturabomjardimcpl@gmail.com. Bom Jardim/MA, 03 
de dezembro de 2021. Fabiano De Jesus Barbosa Ferreira - 
Pregoeiro oficial. Portaria N° 011/2021

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 06.229.975/0001-72

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 008/2021. AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO 
DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA, 
Através da Comissão Permanente de Licitação torna público 
aos interessados a REABERTURA da sessão de Licitação 
para abertura dos envelopes de Propostas de Preços. Na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021 sob o 
Regime de Empreitada por preço Global, objetivando a 
Contratação de pessoa jurídica especializada para a 
realização de recuperação de estradas vicinais nos trechos 
entre os Povoados Rapadurinha ao povoado Novo Caru no 
Município de Bom Jardim/MA, data da reabertura: 13 de 
dezembro de 2021 as 14h30min – horário local de Bom 
Jardim/MA. No endereço: Av. José Pedro Vasconcelos, S/N, 
Bom Jardim - Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000. 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do 
e-mail: prefeiturabomjardimcpl@gmail.com e em: 
www.bomjardim.ma.gov.br. E no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Bom Jardim/MA, 03 de 
dezembro de 2021. Ingrid Silva dos Santos. Presidente da 
CPL. Portaria N° 017.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº040/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretário Municipal 
de Educação designado pelo Decreto nº012/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 17 de 
Dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da pro-
posta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para fornecimento de mobiliários escolares e equipamentos recreativos destinado a rede municipal de ensino infantil, 
para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação do Município de Anajatuba -MA, conforme dispo-
sições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, Decreto Federal Nº10.024/19, Decreto 
Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Lei Complementar 155/2017, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações e demais legislações 
pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário 
das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital. Assim como 
pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço. Anajatuba - MA, em 03 de DEZEMBRO de 2021. AURISCILEY GUIA SAMPAIO. Secretária Municipal de 
Educação. Decreto nº012/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº041/2021

O Município de Anajatuba/MA, através da  Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretário Municipal 
de Administração designado pelo Decreto nº003/2021, torna público que realizará às 09:00h (Nove horas) do dia 20 de 
Dezembro de 2021, na plataforma Compras Públicas,  no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídicas(s) para o fornecimento de refeição tipo quentinhas, 
buffet, coffee break e lanches de interesse de diversas Secretarias e Fundos municipais do município de Anajatuba/
MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal  nº10.520/02, Decreto Federal 
Nº10.024/19, Decreto Municipal nº022/2021, Decreto Municipal nº023/2021, Lei Complementar 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar 155/2017, subsidiariamente pela Lei nº8.666/93 e suas alterações 
e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 
2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por 
mídia digital. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico:  www.anajatuba.ma.gov.br.  Esclarecimentos 
adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 03 de Dezembro de 2021. LEONARDO MENDES ARAGÃO. 
Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 003/2021

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

CNPJ: 12.124.368/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CMGEB. A Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), 
torna público que realizará no dia 22/12/2021, às 9:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para esta Câ-
mara Municipal de Governador Eugênio Barros/MA, para o exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 
8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da 
Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), situada na Pç da Liberdade, s/nº, Centro. O Edital e 
seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede 
da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consul-
tados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Governador Eugênio Barros (MA), 02 de 
dezembro de 2021. Francimar Rodrigues Carvalho, Presidente da Câmara Municipal.

Estado do Maranhão
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

CNPJ: 12.124.368/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/CMGEB. A Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), 
torna público que realizará no dia 22/12/2021, às 9:30 horas, licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para esta Câ-
mara Municipal de Governador Eugênio Barros/MA, para o exercício de 2022. Base Legal: Lei Federal nº 
8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123/2006, pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, pelas demais normas 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da 
Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros (MA), situada na Pç da Liberdade, s/nº, Centro. O Edital e 
seus anexos estarão à disposição dos interessados no portal da transparência, na plataforma SACOP e na sede 
da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, onde poderão ser consul-
tados ou obtidos gratuitamente, mediante a entrega de “pen drive”. Governador Eugênio Barros (MA), 02 de 
dezembro de 2021. Francimar Rodrigues Carvalho, Presidente da Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES - MA

AVISO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. A Prefeitura 
Municipal de Guimarães-MA, torna público aos interessados que no dia 17 de de-
zembro de 2021 às 15:00hs, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, 
tipo menor preço, tendo por objeto o Concessão remunerada de uso de espaço físico 
público, com área de 144,42 m², localizada na Praça Luiz Domingues, S/N, Centro, 
CEP 65.255-00, Guimarães – MA, CEP 65.255-00, espaço este em área interna de 
imóvel pertencente à Prefeitura Municipal de Guimarães – MA. O Edital se encon-
tra a disposição dos interessados onde poderão ser consultados e retirados gratui-
tamente, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Dr. Urbano Santos, nº 
214, Centro - CEP 65.255-000, inscrita no CNPJ 05.505.334/0001-30, das 08:00 
às 12:00h. Informações complementares diretamente na Comissão Permanente de 
Licitação. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e demais 
normas constantes no Edital. Mais informações: E-mail: guimaraes.ma.cpl@gmail.
com. Guimarães/MA, 03 de dezembro de 2021. Hyago Leandro Moraes Cunha - 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 – CELICC/
PMSJR. PROC. Nº 1097/2021/SEMUS. A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar – MA, 
através do sua Pregoeira, torna público aos interessados que a Sessão que estava prevista para 
ser realizada às 09h:30min (horário de Brasília) do dia 14 de dezembro de 2021, cujo objeto é o 
Registro de Preços para Contratação de Empresa para fornecimento de Insumos Odontológicos 
para atender as necessidades do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO do Município 
de São José de Ribamar, será adiada para o dia 20 de dezembro de 2021, às 09:30. A sessão 
pública acontecerá pelo site: http://www.licitanet.com.br. O Edital e seus anexos estão à dispo-
sição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h as 17:00h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site 
http://www.licitanet.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 
21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. 
Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do e-mail: pregaocelicc@sjr.ma.
gov.br ou no endereço acima. São José de Ribamar (MA), 06 de dezembro de 2021. Jérllida 
Freitas Nunes. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua São Francisco, s/n, Centro – Nova Colinas-MA

CNPJ: 01.608.768/0001-05

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS/MA.
REF: Pregão Eletrônico n.º 009/2021. Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa para o 
fornecimento de forma parcelada de combustível para atende as necessidades da frota de veículos e maquinários 
da administração municipal de Nova Colina – MA, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o Edital como Anexo I. A Prefeitura Municipal de Nova Colinas, torna público e para conhecimento 
dos interessados em participar da licitação supramencionada que a data de abertura será dia 21/12/2021 às 
09h00m. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
respectivo Edital, cuja sua publicação ocorreu na Edição dia 03/12/2021 o mesmo se encontra disponível no 
endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. e por  e-mail prefeituranovacolinascpl@gmail.
com. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone das 08:00 as 12:00, (99) 3602-1046. Ou no 
endereço Rua São Francisco, s/nº, centro – Nova Colinas – MA, de segunda a sexta feira. Nova Colinas/MA, 
em 06 de dezembro de 2021. Raimundo Nonato de Paula Ribeiro, Presidente da CPL/Pregoeiro.

“A Vale S.A. torna público que recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - SEMA, em 01/12/2021, a renovação da Outorga de Direito de Uso n° 0895010/2021, para 
captação superficial de sete pontos em tributários do Rio Pindaré, sob as coordenadas geográficas: 
3° 41’ 42.74” S e 45° 55’ 12.06” O – Rio Timbira, 3° 42’ 29.89” S e 45° 56’ 16.78” O – Riacho S/D (I), 
3° 42’ 31.56” S e 46° 2’ 53.64” O – Riacho S/D (II), 3° 44’ 40.17” S e 46° 7’ 2.03 O – Igarapé Porco 
Morto, 3° 50’ 51.40” S e 46° 10’ 51.57” O – Riacho S/D (III), 3° 51’ 18.96” S e 46° 11’ 7.82” O – 
Igarapé Jenipapo e 3° 59’ 26.41” S e 46° 15’ 51.72” O – Rio Arapapá, localizado no Pátio ferroviário 
da Vale, situado no município de Vitória do Mearim, no Estado do Maranhão, para fins de consumo 
humano e uso industrial, conforme dados constantes no processo SEMA nº 19090013535/2019, 
e-processo nº 200687/2019”.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO. O aviso de Licitação publicado 
no Jornal Imparcial, no dia 06 de dezembro de 2021.  ONDE SE LÊ: 
realizará no dia 20 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas). LEIA-
SE: realizará no dia 22 de dezembro de 2021, às 09:00hs (nove horas), 
Pindaré Mirim, 06/12/2021. ALEXANDRE COLARES BEZERRA 
JUNIOR Prefeito Municipal.

SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DE SÃO LUIS

Av.dos Holandeses, Qd.11 A, Lote 14 – Edifício Century Multiempresarial, sala 502 

Ponta do Farol -  Cep: 65.071-380 - São Luís/Ma - CNPJ. 02.991.430/0001-48 

ELEIÇÕES     SINDICAIS
A   V   I   S   O

Será realizada eleição no dia 28 de dezembro de 2021, na sede desta Entidade, 

na Av.dos Holandeses, Qd.11 A, Lote 14 – Edifício Century Multiempresarial, sala 

502 – Ponta do Farol, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 

Representantes, deste sindicato, junto ao Conselho de Representantes da Federação 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, devendo o registro 

de chapas ser apresentado à Secretaria, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 

16;000 hs, no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Aviso. O Edital 

de Convocação da eleição, completo, encontra-se afixado na sede desta Entidade.
A eleição será realizada no período das 09:00 às 15:00 horas.

São Luís (Ma), 25 de novembro de 2021.

ANTONIO LUIZ MONTEIRO MALTA FILHO

Presidente

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA
OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de café da manhã 
e refeições para servidores e contratados das diversas Secretarias do Município de São Domingos do 
Azeitão/MA.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 

	 DATA DE SESSÃO: Dia 20/12/2021
	 HORÁRIO: 10h00 min. Horário de Brasília/DF.
	 FONTE DE RECURSOS: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
	 VALOR ESTIMADO: R$ 164.175,00 (cento e sessenta e quatro mil, cento e setenta e cinco 

reais).
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações 
– CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser obtido 
gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São 
Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do 
Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da 
CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

São Domingos do Azeitão - MA, 06 de dezembro de 2021.
Hugo Ribeiro Cardoso

Pregoeiro
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O número de ambulâncias entregues em cidades maranhenses pelo Governo do
Estado já chega a 360

MAIS SAÚDE

Flávio Dino entrega
ambulâncias a 8  cidades

O
go ver na dor Flá vio Di no ga- 
ran tiu no vas am bu lân ci as 
em re for ço a saú de em mu- 
ni cí pi os do Ma ra nhão. A so- 

le ni da de de en tre ga ocor reu nes ta se- 
gun da-fei ra (6), no Pa lá cio dos Leões, 
Cen tro. As ci da des be ne fi ci a das nes ta 
eta pa fo ram Mon tes Al tos, São Vi cen- 
te Fér rer, São Luís Gon za ga, Du que 
Ba ce lar, La go do Jun co, Pas sa gem 
Fran ca, Pre si den te Mé di ci e No va 
Olin da do Ma ra nhão. O Go ver no con- 
ta bi li za 360 am bu lân ci as en tre gues 
em ci da des ma ra nhen ses.

O go ver na dor Flá vio Di no des ta cou 
que o Go ver no do Es ta do exe cu ta 
uma es tra té gia de saú de que par te da 
con cre ti za ção de to dos os prin cí pi os 
do Sis te ma Úni co de Saú de (SUS) e in- 
te gra ção das re des. “Te mos o es for ço 
na aber tu ra de hos pi tais re gi o nais e 
ma cror re gi o nais, des cen tra li za ção de 
ser vi ços e no aten di men to de al ta 
com ple xi da de. Com pre en de mos que 
os mu ni cí pi os têm su as atri bui ções. 
Na ne ces si da de dos ser vi ços de al ta 
com ple xi da de, é pre ci so que ha ja o 
des lo ca men to ade qua do e aí en tram 
as am bu lân ci as, que te mos do a do aos 
mu ni cí pi os pa ra con cre ti zar es sa in- 
te gra ção no aten di men to efi ci en te ao 
ci da dão”, pon tu ou.

Os veí cu los são equi pa dos com 
itens de se gu ran ça pa ra mais con for to 
da equi pe e pa ci en tes. As am bu lân ci- 
as vão re for çar o trans por te nas uni- 
da des de saú de. A me di da é mais uma 
ação do Go ver no re for çan do a par ce- 
ria com os mu ni cí pi os. Pre fei tos con- 
tem pla dos agra de ce ram o be ne fí cio. 
“É um pre sen te pa ra nos sa ci da de e da 
mes ma for ma, aos de mais que par ti-

OITO MUNÍCIPIOS DO INTERIOR DO MARANHÃO RECEBERAM OS NOVOS EQUIPAMENTOS

ci pam des se mo men to. Obri ga da ao 
Go ver no e ao go ver na dor Flá vio Di- 
no”, en fa ti zou a pre fei ta Ed na Fon tes, 
de La go do Jun co.

O pre fei to de Pas sa gem Fran ca, 
Mar lon Tor res, ho je é um mo men to de 
fe li ci da de, re ce ben do es se pre sen te 
tão ma ra vi lho so e es pe ra do pe lo nos- 
so mu ni cí pio. Nos sa ci da de pre ci sa 
mui to trans por tar pa ci en tes pa ra ou- 
tros mu ni cí pi os e agra de ce mos mui to 
ao go ver na dor Flá vio Di no, por es sa 
aten ção es pe ci al à saú de do mu ni cí- 

pio e por ou tras di ver sas obras”, fri- 
sou.

Pa ra o pre fei to Adri a no Frei tas, de 
São Vi cen te Fér rer, o veí cu lo é mais 
uma con quis ta à ci da de. “Um so nho 
re a li za do, gra ças ao go ver na dor Flá- 
vio Di no. Con tá va mos ape nas com 
uma am bu lân cia e com mais es se veí- 
cu lo equi pa do vai fa ci li tar o trans por- 
te de pa ci en tes e con tri buir com um 
me lhor aten di men to de saú de e em 
nos so mu ni cí pio”, afir mou.

VACINAÇÃO NO MARANHÃO

Prazo para reforço da 3ª dose passa a ser de 4 meses

A VACINA A SER UTILIZADA DEVE SER, PREFERENCIALMENTE A COMIRNATY DO LABORATÓRIO PFIZER/WYETH

Em reu nião da Co mis são In ter ges- 
to res Bi par ti te, a Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES) e re pre sen tan tes das
se cre ta ri as mu ni ci pais de saú de apro- 
va ram a re du ção do in ter va lo en tre a
do se de re for ço e a úl ti ma do se do es- 
que ma bá si co de va ci na ção con tra a
Co vid-19. O in ter va lo en tre as do ses
pas sa a ser de qua tro me ses e a va ci na
a ser uti li za da de ve ser, pre fe ren ci al- 
men te a Comirnaty do La bo ra tó rio
Pfi zer/Wyeth.

“Se gui mos aten tos ao ce ná rio da
pan de mia no país. Com a con fir ma- 
ção de ca sos da va ri an te ômi cron no
país, que é uma va ri an te de pre o cu pa- 
ção, es ta mos em aler ta. A an te ci pa ção
da do se de re for ço é im por tan te pa ra
que a po pu la ção ma ra nhen se es te ja
ain da mais pro te gi da con tra a do en- 
ça. Apro vei to e re for ço a im por tân cia
de to dos se imu ni za rem con tra Co vid-
19, as sim que pos sí vel tam bém com a
ter cei ra do se”, des ta cou o se cre tá rio

de Es ta do da Saú de, Car los Lu la.

A de ci são em CIB

con si de ra a

pos si bi li da de de

am pli fi ca ção da

res pos ta imu ne com

do ses adi ci o nais de

va ci nas con tra a Co vid-

19 e, ain da, a No ta

Téc ni ca nº 59/2021, que

ori en ta so bre a

ad mi nis tra ção da do se

de re for ço em pes so as

com mais de 18 anos.

“Se gui mos jun tos no en fren ta men-
to con tra a Co vid-19 no Ma ra nhão,
atu an do em prol da po pu la ção e de fi- 
nin do em con jun to as me lho res es tra- 
té gi as”, des ta ca o pre si den te do Con-
se lho de Se cre tá ri os Mu ni ci pais de
Saú de do Es ta do do Ma ra nhão (Co- 
sems), Fre de ri co Lo ba to.

A do se de re for ço de ve rá ser, pre fe- 
ren ci al men te, com a Pfi zer, po den do,
de ma nei ra al ter na ti va, se rem usa das
as va ci nas da Jans sen ou As tra Ze ne ca,
in de pen den te do es que ma va ci nal
pri má rio. Va le des ta car que os mu ni- 
cí pi os pos su em do ses da va ci na Pfi zer
em es to que.

De sa fio so li dá rio

MA RA TO NA MUN DI AL DE IN TE GRI DA DE

Trans pa rên cia do Go ver no
do Ma ra nhão é pre mi a da
em 13 ca te go ri as

A Se cre ta ria de Trans pa rên cia e Con tro le (STC) do
Go ver no do Ma ra nhão fi cou em se gun do lu gar ge ral e
foi pre mi a da em 13 ca te go ri as na pri mei ra ma ra to na do
mun do so bre in te gri da de, o In te grathon. Pro mo vi do
pe la re de Co ne xão Ino va ção Pú bli ca RJ, o In te grathon é
um even to de imer são no qual equi pes cons tro em seus
pro gra mas e pla nos de in te gri da de com o apoio de um
gru po de men to res es pe ci a li za dos.

A ma ra to na ocor reu de for ma to tal men te on-li ne, nos
di as 26 a 28 de no vem bro, e en vol veu or ga ni za ções pú- 
bli cas de vá ri as par tes do país. O anún cio das equi pes
ven ce do ras acon te ceu no ca nal no YouTube da re de Co- 
ne xão.

“Vis lum bra mos que a ma ra to na se ria uma gran de
opor tu ni da de pa ra cons truir mos nos so pro gra ma e pla- 
no de in te gri da de ten do o au xí lio de men to res, pes so as
ex pe ri en tes, que nos aju da ri am de for ma gra tui ta. Sa- 
bía mos que par ti ci pa ri am do even to vá ri os ór gãos que
já têm pla no de in te gri da de, que es tão mais à fren te do
que nós nes se pro ces so, en tão foi uma sur pre sa es se re- 
sul ta do. Fi ca mos mui to fe li zes e en ten de mos que es ta- 
mos no ca mi nho cer to”, con tou a se cre tá ria de Es ta do
de Trans pa rên cia e Con tro le, Lí li an Gui ma rães.

A par tir do cum pri men to de ta re fas pro pos tas pe los
or ga ni za do res, as equi pes eram re com pen sa das com in- 
te gra coins, mo e da vir tu al cri a da pa ra o even to.

A Trans pa rên cia do Ma ra nhão foi a

se gun da or ga ni za ção que mais

acu mu lou in te gra coins. Além dis so,

das 16 ca te go ri as abran gi das pe la

pre mi a ção, a STC fi cou em pri mei ra

po si ção em se te de las, em se gun da

co lo ca ção em cin co ca te go ri as e

ocu pou o ter cei ro lu gar em uma

ca te go ria.

A jor na da In te grathon foi di vi di da em du as fa ses: na
pri mei ra, as equi pes cri a ram ou apri mo ra ram Pro gra ma
de In te gri da de de sua or ga ni za ção con ten do, no mí ni- 
mo, es tru tu ra de go ver nan ça e mo ni to ra men to, di re tri- 
zes e ob je ti vos, ei xos ou pi la res, ca pa ci ta ção e co mu ni- 
ca ção; na se gun da eta pa fo ram cri a dos ou apri mo ra dos
Pla nos de In te gri da de com so lu ções ino va do ras que
con tem plas sem com pro me ti men to da al ta di re ção, ges- 
tão de ris cos, con tro le so ci al, par ti ci pa ção e trans pa rên- 
cia, po lí ti cas e pro ce di men tos, e mo ni to ra men to.

A equi pe da STC que par ti ci pou da ma ra to na foi com- 
pos ta pe la se cre tá ria Lí li an Gui ma rães; pe la che fe da As- 
ses so ria Ju rí di ca da se cre ta ria, Thaynara Fer nan des; e
pe los as ses so res Hu go Bran dão, Thaylindre Ma les sa,
Alercya Kas san dra, Bru na Ma ci el e Nielly Ser ra. O pro je- 
to de in te gri da de pro du zi do pe lo gru po foi sub me ti do à
ava li a ção e se rá de vi da men te ana li sa do an tes de ser im- 
ple men ta do na pas ta da Trans pa rên cia.

Du ran te o In te grathon, tam bém foi

re a li za da ação so ci al vol ta da ao

com ba te à fo me no Bra sil, que

con sis tiu em mo bi li zar pes so as pa ra

fa ze rem do a ções em di nhei ro.

A STC fi gu rou em se gun da po si ção nes te de sa fio, fi- 
can do atrás ape nas do Mi nis té rio Pú bli co de Con tas de
San ta Ca ta ri na. To das as do a ções fo ram di re ci o na das às
con tas ban cá ri as da Ação da Ci da da nia, or ga ni za ção
não go ver na men tal (ONG) que co or de na a cam pa nha
“Bra sil Sem Fo me”.
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Pesquisa da Fecomércio-MA demonstra que promoções e preços ainda são os
principais motivos que levam o consumidor a entrar nas lojas

Pre fe rên cia por ele tro do -
més ti cos cai

Mo ti va ção pa ra com pra

NATAL

Conheça a lista dos
presentes preferidos

O
Na tal es tá che gan do e pa ra
quem vai ou pen sa em pre- 
sen te ar al guém as op ções
são as mais di ver sas, tan to

nas lo jas fí si cas, quan to nas vir tu ais.
Uma pes qui sa de In ten ção de Con su- 
mo pa ra o Na tal 2021 em São Luís, re- 
a li za da pe la Fe de ra ção do Co mér cio
de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Ma ra- 
nhão (Fe co mér cio-MA), mos trou que
a pre fe rên cia dos lu do vi cen ses pe los
pre sen ti nhos, ou lem bran ci nhas do
Na tal não mu dou nos úl ti mos dois
anos, em re la ção à es co lha dos itens
que de vem com por a ces ta da com pra
na ta li na. O tri pé de pro du tos que ri di- 
nhos per ma ne ce o mes mo em re la ção
ao do úl ti mo le van ta men to, re a li za do
em 2019.

Os itens de ves tuá ri os e aces só ri os
con ti nu am li de ran do a in ten ção de
com pra pe los en tre vis ta dos, com
61,2%. A se gun da es co lha da lis ta de
pre sen tes fo ram os brin que dos, com
52,7%, se gui dos dos itens de per fu ma- 
ria e cos mé ti cos, que apa re cem co mo
os ter cei ros co lo ca dos, mar can do
22,3% da in ten ção de com pra pe lo
con su mi dor lo cal. Ou tros aces só ri os
co mo sa pa tos, car tei ras, cin tos e bol- 
sas fe cham a lis ta dos que ri di nhos pa- 
ra es te fim de ano, com 16,9%.

No ran king dos pro du tos mais
apon ta dos pe los con su mi do res no le- 
van ta men to da Fe de ra ção, os itens de
ves tuá ri os e aces só ri os su bi ram pou- 
co na pes qui sa de Na tal, ape nas 0,6
pon tos per cen tu ais, em uma pro vá vel
pers pec ti va de me lho res pre ços até a
che ga da do dia 25 de de zem bro. Os
brin que dos, en tre tan to, as su mi ram
uma po si ção de mai or des ta que, nu- 

ma al ta de 18,9 pon tos per cen tu ais
em com pa ra ção com os da dos de
2019. Já a op ção de per fu ma ria e cos- 
mé ti cos apre sen tou que da de -5,7
pon tos, es ta ci o nan do em 22,3% dos
en tre vis ta dos.

O in te res se dos con su mi do res por
pro du tos den tro do seg men to de bens
de con su mo du rá veis, co mo ele tro do- 
més ti cos, de caiu subs tan ci al men te.
Os en tre vis ta dos, em sua mai o ria, de- 
cla ra ram não ter mui ta pre fe rên cia na
com pra des tes itens em 2021. Os ele- 
tro do més ti cos so ma ram ape nas 2%
da pre fe rên cia do pú bli co es te ano,
con tra 6,4% apon ta do na pes qui sa re- 
a li za da em 2019. Os ele tro por tá teis
fo ram a pre fe rên cia de ape nas 3,5%
do pú bli co, o que se jus ti fi ca pe la al ta
do dó lar que in vi a bi li za pre ços mais
com pe ti ti vos e aces sí veis pa ra a po- 
pu la ção. No mes mo pe río do de 2019,
4,8% dos en tre vis ta dos ha via de cla ra- 
do in te res se em ad qui rir ele tro por tá- 
teis.

Es te fa to po de im pac tar no seg- 
men to das prin ci pais lo jas ân co ras,
que têm nes tes pro du tos os car ros-
che fes pa ra im pul si o nar as com pras
de Na tal. Ou tro des ta que im por tan te
es tá no seg men to de ce lu la res,
smartpho nes e ta blets, que em 2019
eram itens pre fe ren ci ais de 13,40%
dos en tre vis ta dos, em 2021 es te per-
cen tu al caiu pa ra 4%. “Em uma aná li- 
se dos prin ci pais pon tos des ta ces ta
de com pras, é pos sí vel iden ti fi car
pou ca mu dan ça no per fil de com pra
dos con su mi do res pa ra o dia de Na tal.
Em 2019, a pre fe rên cia da mai o ria era
ape nas pe la com pra de um pro du to.
Nes te ano a apos ta é pa ra a com pra de
ao me nos dois itens, o que si na li za
me lhor pers pec ti va na mo vi men ta-
ção no co mér cio va re jis ta da ca pi tal”,
des ta ca o pre si den te da Fe co mér cio-
MA, Jo sé Ar tei ro.

As pro mo ções e os pre ços dos pro-
du tos ain da são os prin ci pais mo ti vos
que le vam o con su mi dor a en trar nas
lo jas em 2021, com 53% e 37,30% dos
en tre vis ta dos, res pec ti va men te,
apon tan do es sas con di ções co mo in- 
flu en ci a do ras do con su mo.

Es tas pre fe rên ci as tam bém são si- 
mi la res às da pes qui sa re a li za da em
2019, na qual pro mo ções e des con tos
eram os prin ci pais mo ti vos de 47,60%
dos con su mi do res, se gui do de 37,2%
em re la ção aos pre ços. Ou tros 21,2%
dos con su mi do res apon ta ram que a
qua li da de dos pro du tos ou tro cri té rio
que pe sa na de ci são de en trar nas lo- 
jas da ca pi tal pa ra as com pras de Na- 
tal des te ano.

OLIMPÍADA BRASILEIRA

Alunos de São Luís ganham medalha de prata

No ve equi pes da Es co la SE SI An na
Ade lai de Be lo de São Luís par ti ci pa- 
ram e ga nha ram me da lha de pra ta na
VI Olim pía da Bra si lei ra de Ge o gra fia –
Ge o Bra sil, or ga ni za da pe la UNI FAL
(Uni ver si da de Fe de ral de Al fe nas-
MG), na so ma tó ria das três pri mei ras
fa ses da com pe ti ção, den tre mais de
350 equi pes ins cri tas em to do o es ta- 
do do Ma ra nhão. A Olim pía da Bra si- 
lei ra de Ge o gra fia é um even to que in- 
cen ti va os es tu dan tes a de mons tra- 
rem a ca pa ci da de de ana li sar e in ter- 
pre tar os fenô me nos de te or ge o grá fi- 
co e da ge o ci ên cia. Além dis so, é uma
ini ci a ti va que vai de en con tro com a
ci são en tre a ge o gra fia de âm bi to fí si- 
co e a de abor da gem hu ma na.

O es tí mu lo à com pe ti ção é um dos
ob je ti vos, en tre tan to, o prin ci pal de- 
les con sis te em ge rar mo men tos de
com par ti lha men to de co nhe ci men- 
tos e prá ti cas ex ce len tes de en si no.
Nes te ano de 2021 a Re de SE SI de Edu- 
ca ção te ve a sa tis fa ção de lo grar êxi to
por meio de vá ri os alu nos re co nhe ci- 
dos pe lo óti mo de sem pe nho. “Os es- 
tu dan tes par ti ci pan tes da Olim pía da
de mons tra ram a sua ca pa ci da de
de aná li se e in ter pre ta ção dos fenô- 
me nos ge o grá fi cos e ge o ci en tí fi cos de
mo do in te gra do, rom pen do com o

du a lis mo ge o gra fia fí si ca x ge o gra fia
hu ma na que de ve es tar ex pres sa nas
me to do lo gi as de en si no e apren di za- 
gem con ti das na for ma ção des ses es- 
tu dan tes”, des ta cou o pro fes sor de
Ge o gra fia e Ci ên ci as Hu ma nas do SE- 
SI, Wal la ce No guei ra de Cas tro que fi- 
cou mui to fe liz com o re sul ta do dos
seus alu nos.  “Even tos des sa na tu re za
es ti mu lam a com pe ti ção, e cri am um
es pa ço de co la bo ra ção pa ra o cres ci- 
men to e a di fu são de bo as prá ti cas de
en si no. O mo de lo pe da gó gi co do SE SI
in cen ti va os pro fes so res a ins cre vam
seus alu nos, des sa for ma, mo ti va dos,
eles par ti ci pam das olim pía das de co- 
nhe ci men to em di ver sas áre as. Des ta- 
ca mos o es for ço da ges tão, dos pro fes- 
so res e dos alu nos que se sen ti ram
mo ti va dos e fo ram re co nhe ci dos por
meio da con quis ta”, co men tou o su- 
pe rin ten den te do SE SI-MA, Di o go Li- 
ma.

A Olim pía da se des do brou em du as
par tes: a Eta pa Com pe ti ti va On li ne
(três fa ses) e a Eta pa Pre sen ci al. Ex- 
cep ci o nal men te, a edi ção de 2021, a
fa se pre sen ci al foi subs ti tuí da pe la Fa- 
se 4 on li ne, de vi do a Pan de mia de Co- 
vid 19. An dré Vi ní cius dos San tos Ai- 
res, alu no do ter cei ro ano des ta cou a
pro va. “É uma pro va mui to di nâ mi ca,

que re quer co nhe ci men tos ad qui ri- 
dos de ge o gra fia des de o En si no Fun- 
da men tal até o Mé dio. Em al gu mas
ques tões é bem com ple xa e foi uma
ex pe ri ên cia boa pa ra se pre pa rar pa ra
o Enem”, dis se An dré.

Pa ra a alu na Ge o van na Ma ria Di as,
a ex pe ri ên cia foi sen sa ci o nal. “ Foi in- 
crí vel es sa foi a pri mei ra vez que par ti- 
ci po e fi co gra ta e es sa me da lha de
pra ta ser viu co mo in cen ti vo pa ra par-
ti ci par de ou tros ves ti bu la res”.

Gracyele Sil va de Je sus, alu na do 1º
ano tam bém pre mi a da des ta cou que
o tra ba lho em equi pe foi in te res san te.
“Acho que es ti mu lar o tra ba lho em
equi pe foi mui to le gal na pro va ao
com par ti lhar o co nhe ci men to. Nós fi- 
ca mos bem sa tis fei tos com a ques tão
da evo lu ção da equi pe e o nos so re sul- 
ta do na pro va”, des ta cou Gracyele.

As ques tões de am bas as fa ses cor-
res pon de ram às dis cus sões so bre te- 
mas re la ci o na dos a Ge o gra fia Ge ral e
al gu mas mais es pe cí fi cas de Ci ên ci as
da Ter ra (Ge o gra fia Fí si ca). As ques-
tões mais es pe cí fi cas de Ci ên ci as da
Ter ra fo ram de vi da men te si na li za das.
To das as ques tões con tri buí ram pa ra
a pon tu a ção pa ra a OBG, as ques tões
de Ci ên ci as da Ter ra con tri buí ram
tam bém pa ra a pon tu a ção da OBCT.

PA TRÍ CIA CU NHA

DE DI CA ÇÃO AO MA RA NHÃO

O gran de le ga do
de Phe li pe An drès

Quan do che gou em São Luís, em 1977, o pri mei ro tra- 
ba lho do en ge nhei ro ci vil (UFRJ) e mes tre em De sen vol- 
vi men to Ur ba no (UF PE), Luiz Phe li pe de Car va lho Cas- 
tro An drès, foi ini ci ar uma pes qui sa de cam po so bre as
em bar ca ções do Ma ra nhão. Seu pro pó si to com es se tra- 
ba lho que cul mi nou com ar ti gos, pu bli ca ções, e de di ca- 
ção em tem po in te gral ao Es ta lei ro Es co la (per ten cen te
ao Ins ti tu to Es ta du al de Edu ca ção, Ci ên cia e Tec no lo gia
do Ma ra nhão), do qual era ges tor: “não po de mos dei xar
se per der a en ge nha ria na val, es se tra ba lho de cons tru- 
ção, de uma ar qui te tu ra ad mi rá vel de nos sas di ver sas
em bar ca ções, re ti da ape nas na me mó ria de seus cons- 
tru to res”. A en ge nha ria na val, as em bar ca ções e a ar qui- 
te tu ra ur ba na eram al gu mas das su as pai xões. Em uma
das mui tas en tre vis tas que ele con ce deu a es te jor nal,
Luiz Phe li pe di zia do or gu lho que era mo rar em São
Luís. Fo ram 44 anos se de di can do ao pa trimô nio his tó ri- 
co da Ilha do Amor. Na noi te de 4 de de zem bro Luiz Phe- 
li pe dei xou a vi da ter re na, aos 72 anos. No do min go, o
ve ló rio emo ci o na do acon te ceu, par te na Aca de mia Ma- 
ra nhen se de Le tras, na qual ocu pou a ca dei ra nú me ro 2,
de Clo do al do Car do so, sen do Gra ça Ara nha o pa tro no; e
par te no Es ta lei ro Es co la, on de era o atu al ges tor. Seu
cor po foi cre ma do na tar de de on tem.

Luiz Phe li pe, um ho mem edu ca do, in te li gen te, gen til
e sen sí vel, dei xou um le ga do ines ti má vel e uma le gião
de ad mi ra do res pe lo re co nhe ci men to do seu tra ba lho.
O po lí ti co Gas tão Vi ei ra es cre veu: “Luiz Phe li pe An drès
foi um dos úl ti mos imi gran tes a apor tar em São Luís, nu- 
ma imi gra ção que co me çou no go ver no Sarney, pas sou
pe lo go ver no do Pro fes sor Pe dro Nei va, e se apos sou do
nos so que rer pe lo Cen tro His tó ri co de pré di os, ru as, be- 
cos e la dei ras”. O Rei tor Na ta li no Sal ga do Fi lho pos tou:
“Seu es pí ri to há de sem pre pai rar na me mó ria que, ao
lon go de dé ca das, plan tou, no Ta man cão, o amor pe las
em bar ca ções, ca no as, iga ri tés, cos tei ras, cas cos e ve las
e, no Cen tro His tó ri co de São Luís, o fas cí nio pe la ar qui- 
te tu ra do Pro je to Re vi ver. Ho je, os em bar ca di ços e mo- 
ra do res da Praia Gran de cho ram a mor te de um ho mem
fra ter nal, hu ma no e cor di al; a mor te de um ami go e ir- 
mão, que vi ve rá na me mó ria e nos seus co ra ções”.

Aos mais jo vens que não o co nhe ci am, sai bam que o
“Re vi ver”, no me pe lo qual a Praia Gran de tem si do cha- 
ma da, na ver da de é o no me de um pro je to: o Pro je to Re- 
vi ver, do qual ele se in te grou, em 1979, ao Gru po de Tra- 
ba lho pa ra cri a ção do Pla no de Re cu pe ra ção do Cen tro
His tó ri co de São Luís; e de pois foi o co or de na dor, de
1988 a 1989. O Pro je to foi ini ci a do em 1987 pe lo Go ver- 
no do Ma ra nhão, e tal vez te nha si do o tra ba lho pe lo qual
mais Luiz Phe li pe fi cou co nhe ci do. Re cu pe rar e re vi ta li- 
zar o con jun to ar qui tetô ni co do Cen tro His tó ri co de São
Luís pa ra quem já era um apai xo na do, tor nou-se um de- 
sa fio ani ma dor.  “Fo ram be ne fi ci a das 15 qua dras e 200
imó veis, to ta li zan do al go em tor no de 107.000 me tros
qua dra dos tom ba dos pe lo Pa trimô nio His tó ri co Na ci o- 
nal. As re des de água, es go to e dre na gem fo ram re no va- 
das, e a fi a ção de te le fo nia e ener gia elé tri ca re ti ra das do
lo cal e subs ti tuí das por no vas ins ta la ções sub ter râ ne as.
Tam bém os pos tes de con cre to da ilu mi na ção pú bli ca
ce de ram lu gar aos de fer ro fun di do, aran de las e lam- 
piões. Uti li zan do fo to gra fi as do iní cio do sé cu lo XX, en- 
ge nhei ros e ur ba nis tas do Pro je to ti ve ram o cui da do de
pre ser var ao má xi mo a uni da de do con jun to ar qui tetô- 
ni co da Praia Gran de, res tau ran do-lhe o as pec to ori gi- 
nal des ca rac te ri za do ao lon go dos anos. On de os ca sa- 
rões em ruí nas não pu de ram ser efe ti va men te res tau ra- 
dos em seu tra ça do ori gi nal, sur gi ram pra ças; as cal ça- 
das vol ta ram a ser lar gas e re ce be ram pe dras de can ta- 
ria. Do mes mo mo do, be cos e es ca da ri as so fre ram am- 
plas re for mas, ten do si do re mo vi da tam bém to da a ca- 
ma da de as fal to das ru as, que fo ram cal ça das de pa ra le- 
le pí pe dos” (Iphan).

En ge nha ria Na val
Den tre as vá ri as ati vi da des e car gos pú bli cos que Luiz

Phe li pe de sem pe nhou, es tão o de mem bro do Con se lho
Con sul ti vo do IPHAN, Se cre tá rio de Es ta do da Cul tu ra,
Co or de na dor Ad mi nis tra ti vo do Pro je to Praia Gran de,
Co or de na dor do Pa trimô nio Cul tu ral da Se cre ta ria de
Es ta do da Cul tu ra do Ma ra nhão, Co or de na dor Ge ral do
Pro je to “São Luís – Pa trimô nio Mun di al” pa ra pre pa ra- 
ção e apre sen ta ção do Dos siê à UNES CO com pro pó si to
de ob ten ção do tí tu lo. Um dos fun da do res do Pro gra ma
de Pre ser va ção e Re vi ta li za ção do Cen tro His tó ri co de
São Luís do qual foi co or de na dor por mais de 27 anos, e
do pro je to de pes qui sas so bre as Em bar ca ções do Ma ra- 
nhão e cri a dor do Es ta lei ro Es co la do Sí tio Ta man cão.

O Es ta lei ro Es co la era ou tra pai xão. Au tor e co or de na- 
dor do pro je to, além do re gis tro dos co nhe ci men tos tra- 
di ci o nais de cons tru ção na val ar te sa nal no es ta do do
Ma ra nhão o Pro je to do Es ta lei ro Es co la foi um dos prin- 
ci pais re sul ta dos da pes qui sa do en ge nhei ro, co mo for- 
ma efe ti va de va lo ri zar a pro fis são e dar aos ve lhos mes- 
tres de ten to res des te co nhe ci men to, a opor tu ni da de de
trans mis são de seus co nhe ci men tos às fu tu ras ge ra- 
ções, em con di ções dig nas de tra ba lho. 
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Um dos suspeitos, além de possuir arquivos com exploração sexual infantil, teria
gravado os abusos por ele supostamente praticados e armazenado em seu celular

SÃO LUÍS E RAPOSA

PF deflagra operação
contra pedofilia

A
Po li cia Fe de ral cum priu três
man da dos de bus ca e apre- 
en são, na ma nhã des ta se- 
gun da-fei ra, nas ci da des de

São Luís e Ra po sa, ci da des lo ca li za da
na re gião me tro po li ta na de São Luís. A
ope ra ção Pro te ção In te gral vi sa re pri- 
mir cri mes co mo pro du ção, pos se e
com par ti lha men to de ma te ri al con- 
ten do abu so se xu al in fan til, as sim co- 
mo es tu pro de vul ne rá vel.

Um dos sus pei tos foi iden ti fi ca do a
par tir de in for ma ções com par ti lha das
pe la ONG NC MEC (Na ci o nal Cen ter
for Mis sing and Ex ploi ted Chil dren),
res pon sá vel por ana li sar ca sos sus pei- 

tos de ar ma ze na men to/dis se mi na- 
ção/di vul ga ção de con teú do de ex- 
plo ra ção se xu al
in fan til, por meio de pro ve do res co- 
mo Fa ce bo ok, What sapp, Go o gle, etc.

Di an te da gra vi da de dos fa tos, após
re pre sen ta ções da Po lí cia Fe de ral, fo- 
ram ex pe di dos man da dos de bus ca e
apre en são pe la Jus ti ça Fe de ral e Es ta- 
du al em des fa vor dos in ves ti ga dos,
com a fi na li da de de apre en der com- 
pu ta do res, mí di as e quais quer ou tros
ma te ri ais re la ci o na dos a abu so se xu al
in fan til.

Um dos en vol vi dos é sus pei to da
prá ti ca dos cri mes de ar ma ze na men- 

to e com par ti lha men to de ma te ri al
con ten do ce nas de abu so se xu al in- 
fan til, por is so res pon de rá pe los de li- 
tos pre vis tos nos ar ti gos 241-A e 241-
B, am bos da Lei nº8.069/90, po den do
a pe na che gar a 10 anos de re clu são.

Já o ou tro, além de pos suir ar qui vos
com ex plo ra ção se xu al in fan til, te ria
gra va do os abu sos por ele su pos ta- 
men te pra ti ca dos e ar ma ze na do em
seu ce lu lar, por tan to te ria pra ti ca do
os cri mes pre vis tos nos ar ti gos 240 e
241-B da Lei nº8.069/90, as sim co mo
es tu pro de vul ne rá vel (ar ti go 217-A do
Có di go Pe nal), po den do a pe na che- 
gar a 27 anos de pri são.

PROGRAMA ENSINAR

Inscrições para vestibular
da UEMA até janeiro

ESTÃO SENDO OFERTADAS 2.030 VAGAS PARA VÁRIOS CURSOS

As ins cri ções pa ra o pro ces so se le ti vo sim pli fi ca do do
Pro gra ma En si nar de For ma ção de Pro fes so res da Uni- 
ver si da de Es ta du al do Ma ra nhão (UE MA) já ini ci ram. O
pro gra ma tem co mo ob je ti vo for mar pro fes so res pa ra o
exer cí cio da do cên cia na Edu ca ção Bá si ca no es ta do.

Es tão sen do ofer ta das 2.030 va gas pa ra os cur sos de
Li cen ci a tu ra em Ci ên ci as Bi o ló gi cas, His tó ria, Le tras,
Ci ên ci as So ci ais, Quí mi ca, Ma te má ti ca, Ge o gra fia, Pe- 
da go gia e Fí si ca.

Os cur sos se rão ofer ta dos nos se guin tes po los: Al cân- 
ta ra, Al to Ale gre do Pin da ré, Água Do ce do Ma ra nhão,
Api cum Açu, Axi xá, Bar ra do Cor da, Bar rei ri nhas, Bre jo,
Bu ri ti cu pu, Ca ru ta pe ra, Co dó, Co e lho Ne to, Co li nas,
Co ro a tá, Ita pe cu ru, Pas tos Bons, Par na ra ma, Pre si den te
Mé di ci, Pe dro do Ro sá rio, São Ben to, São Rai mun do das
Man ga bei ras e Vi a na.

Pa ra se ins cre ver os in te res sa dos de vem www.en si- 
nar.ue ma.br até o dia 10 de ja nei ro. A ta xa de ins cri ção é
de R$ 50,00. O pe río do pa ra so li ci ta ção de isen ção da ta- 
xa de ins cri ção se rá de 6 a 12 de de zem bro. As pro vas do
ves ti bu lar se rão apli ca das dia 13 de mar ço de 2022.

Quem tem di rei to?

Va lor

Re cur sos
• Au men to da alí quo ta da Con tri bui ção de
In ter ven ção no Do mí nio Econô mi co (Ci -
de) in ci den te so bre com bus tí veis;
• Di vi den dos (par te dos lu cros) pa gos pe la
Pe tro bras à União;
• Bô nus de as si na tu ra das ro da das de li ci -
ta ção de blo cos pa ra a ex plo ra ção e pro du -
ção de pe tró leo e gás na tu ral, res sal va das
as par ce las even tu al men te des ti na das à
Em pre sa Bra si lei ra de Ad mi nis tra ção de
Pe tró leo e Gás Na tu ral (PP SA) e aos es ta -
dos, Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os;
• Par ce la da União re fe ren te ao va lor dos
royalties de pe tró leo e gás na tu ral;
• Re cei ta pe la ven da de pe tró leo, gás na tu -
ral e ou tros hi dro car bo ne tos flui dos des ti -
na da à União;
• Ou tros re cur sos pre vis tos no Or ça men to
da União.

AUXILIO GÁS

Saiba quem irá receber e qual o valor

Foi foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da
União a Lei 14.237/21 que cria o au xí lio Gás
dos Bra si lei ros. 

Que tem co mo ob je ti vo con ce der aju da
às fa mí li as de bai xa ren da au xi li an do na
com pra do bo ti jão de 13 kg.

O pro gra ma te rá du ra ção de 5 anos. Co- 
mo o pa ga men to se rá a ca da dois me ses, a
pre vi são é de que se jam pa gas 30 par ce las.

De acor do com a lei 14.237 Art. 2°
Art. 2º Po de rão ser be ne fi ci a das pe lo au- 

xí lio Gás dos Bra si lei ros, na for ma do re gu- 
la men to, as fa mí li as:

I – ins cri tas no Ca das tro Úni co pa ra Pro- 
gra mas So ci ais (Ca dÚ ni co) do go ver no fe- 
de ral, com ren da fa mi li ar men sal per ca pi- 
ta me nor ou igual a meio sa lá rio-mí ni mo
na ci o nal; ou

II – que te nham en tre seus mem bros re- 
si den tes no mes mo do mi cí lio quem re ce ba
o be ne fí cio de pres ta ção con ti nu a da da as- 
sis tên cia so ci al, nos ter mos dos arts. 20 e 21
da Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de 1993.

§ 1º O au xí lio se rá con ce di do pre fe ren ci- 
al men te às fa mí li as com mu lhe res ví ti mas
de vi o lên cia do més ti ca que es te jam sob o
mo ni to ra men to de me di das pro te ti vas de
ur gên cia. Tam bém re ce be rá o be ne fí cio as
fa mí li as que te nham en tre seus in te gran tes
pes so as que re ce bem o BPC (Be ne fí cio de
pres ta ção con ti nu a da).

As fa mí li as be ne fi ci a das pe lo au xí lio Gás
dos Bra si lei ros te rão di rei to de re ce ber a
ca da bi mes tre no mí ni mo, 50% da mé dia
do pre ço na ci o nal (R$ 102,48) de re fe rên cia
do bo ti jão de 13 kg de GLP, es ta be le ci do pe- 
lo SLP da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo,
Gás Na tu ral e Bi o com bus tí veis (ANP), nos
seis me ses an te ri o res, con for me de fi ni ção
em re gu la men to. De acor do com o go ver no
o be ne fi cio te rá ini cio nes te mês de de zem- 
bro.

Co mo con sul tar

2022

Veja calendário de pagamentos do INSS
Os mais de 36 mi lhões de be ne fi ciá ri os

do Ins ti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al
(INSS) já po dem che car a da ta dos de pó si- 
tos dos be ne fí ci os ao lon go de 2022.

Pa ra aque les que re ce bem um sa lá rio
mí ni mo, os de pó si tos re fe ren tes a ja nei ro
se rão fei tos en tre os di as 25 de ja nei ro e 7
de fe ve rei ro. Se gu ra dos com ren da men- 

sal aci ma do pi so na ci o nal te rão seus pa- 
ga men tos cre di ta dos a par tir de 1º de fe- 
ve rei ro.

Os de pó si tos se gui rão a sequên cia de
anos an te ri o res, com um ca len dá rio pa ra
quem re ce be um sa lá rio mí ni mo e ou tro
pa ra quem ga nha mais. Pa ra ca da ca te go- 
ria, as da tas de pa ga men to se rão de ter mi- 
na das pe lo nú me ro fi nal do car tão, pa ra
aque les que fo ram con ce di dos re cen te- 
men te. 

Se gun do o INSS, pa ra aque les que pos- 
su em o be ne fí cio há al gum tem po, va le a
da ta que re ce bem ha bi tu al men te.

Ca da be ne fí cio pa go pe lo INSS é com- 
pos to por uma nu me ra ção úni ca e se gue
um pa drão de 10 dí gi tos: Nú me ro do Be- 
ne fí cio (NB): 999.999.999-9

O nú me ro a ser ob ser va do é o pe núl ti- 
mo al ga ris mo, sem con si de rar o úl ti mo
dí gi to ve ri fi ca dor que apa re ce de pois do
tra ço.

São Luís, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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AFA, AFC, Brutos/Magnólia, Cruzeiro, CT Sports, Espias, RAF 07/Trivela e Tutela seguem
na competição. As finais iniciam nesta quarta-feira

FUT 7 FEMININO

Copa Ludovicense
chega às finais

Re sul ta dos e jo gos

• Ino var 1 x 7 Vi a na
• Atlé ti co Cohab 0 x 3 RAF 07/Tri ve la

A
Co pa Lu do vi cen se de Fu te bol 
7 Fe mi ni no, com pe ti ção pa- 
tro ci na da pe lo go ver no do 
Es ta do e pe la In dús tria de 

Água Agua fi na, por meio da Lei Es ta- 
du al de In cen ti vo ao Es por te, che gou 
à sua re ta de ci si va. Nes ta quar ta-fei ra 
(8), o tor neio en tra na fa se de ma ta-
ma ta.

Dos 16 ti mes que co me ça ram a dis- 
pu ta, ape nas oi to se guem com chan- 
ces de con quis tar o tí tu lo: AFA, AFC, 
Bru tos/Mag nó lia, Cru zei ro, CT 
Sports, Es pi as, RAF 07/Tri ve la e Tu te- 
la. As quar tas de fi nal se rão re a li za das 
na Are na Olynto, no Olho d’Água, a 
par tir das 16h.

Do no da me lhor cam pa nha ge ral 
na pri mei ra fa se, o CT Sports abre as 
dis pu tas das quar tas de fi nal con tra o 
Bru tos/Mag nó lia. Si mul ta ne a men te, 
a bo la ro la pa ra o du e lo en tre o RAF 
07/Tri ve la e AFA.

Mais tar de, às 17h, ou tras du as par- 
ti das vão mo vi men tar a Co pa Lu do vi- 
cen se de Fu te bol 7 Fe mi ni no. As me- 
ni nas do Es pi as en ca ram o Tu te la por 
um lu gar nas se mi fi nais. No mes mo 
ho rá rio, AFC e Cru zei ro se en fren tam 
em uma par ti da que pro me te for tes 
emo ções.

Nas re des so ci ais ofi ci ais do tor neio 
no Ins ta gram e no Fa ce bo ok 
(@copaludovicensedefut7fem) es tão 
dis po ní veis to dos os de ta lhes da com- 
pe ti ção e o cha ve a men to do ma ta-
ma ta.

1ª ro da da// Sá ba do (13.11)

• Tu te la 1 x 3 CT Sports
• Cru zei ro 1 x 1 Es pi as
• AFA 6 x 3 IJC
• Au ro ra 2 x 1 Pro je to Bom de Bo la
• Bru tos/Mag nó lia 2 x 4 AFC
• Mo to Club 4 x 2 Ro ma

• Tu te la 5 x 2 Pro je to Bom de Bo la
• Es pi as 3 x 1 Ino var
• Cru zei ro 3 x 3 Vi a na
• CT Sports 8 x 1 Au ro ra
• Ro ma 1 x 0 Bru tos/Mag nó lia
• AFA 1 x 3 RAF 07/Tri ve la
• Mo to Club 0 x 4 AFC
• IJC 3 x 5 Atlé ti co Cohab

• Tu te la 8 x 0 Au ro ra
• Mo to Club 0 x 3 Bru tos/Mag nó lia
• AFA 2 x 2 Atlé ti co Cohab
• Vi a na 2 x 5 Es pi as
• Pro je to Bom de Bo la 0 x 3 CT Sports
• AFC 2 x 0 Ro ma
• RAF 07/Tri ve la 4 x 0 IJC
• Cru zei ro 6 x 1 Ino var

• 16h – CT Sports x Bru tos/Mag nó lia
• 17h – Es pi as x Tu te la

• 16h – RAF 07/Tri ve la x AFA
• 17h – AFC x Cru zei ro

AS FINAIS ACONTECEM NA ARENA OLYNTO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO OLHO D’ÁGUA

2ª ro da da // Se gun da-fei ra (15.11)

3ª ro da da // Sá ba do (26.11)

Quar tas de fi nal // Quar ta-fei ra 
(8.12) // Are na Olynto 1

Quar tas de fi nal // Quar ta-fei ra 
(8.12) // Are na Olynto 2

AMAN DA BIT TEN COURT

• For ta le za
• Sport
• Atlé ti co-BA
• CSA
• Cam pi nen se
• Glo bo-RN
• Ser gi pe

• Ce a rá
• Bahia
• Náu ti co
• CRB
• Bo ta fo go-PB
• Al tos
• Flo res ta-CE
• Sou sa-PB

NORDESTÃO

Sampaio fica no Grupo
A da Copa do Nordeste

O SAMPAIO FOI CAMPEÃO DA COPA DO NORDESTE EM 2018

O sor teio da Co pa do Nor des te 2022 foi re a li za do na
ma nhã de on tem, se gun da-fei ra (6), e o Sam paio Cor rêa
fi cou no Gru po A da com pe ti ção, que te rá 16 clu bes dis- 
pu tan do a Ore lhu da.

A Bo lí via Que ri da te rá em seu gru po as equi pes do:

O Gru po B é for ma do por:

O for ma to se gue o mes mo des de 2019. Con for me o
re gu la men to, ca da clu be en fren ta os oi to do gru po con- 
trá rio em tur no úni co. Os qua tro me lho res de ca da cha- 
ve avan çam pa ra a pró xi ma fa se do tor neio.

Nas quar tas e nas se mi fi nais, se rão dis pu ta das par ti- 
das úni cas. A gran de de ci são se rá de ci di da no sis te ma
de ida e vol ta.

ROMPIMENTO

Cano anuncia saída do Vasco
O Vas co anun ci ou a saí da de Ca no. Em

no ta ofi ci al, o clu be in for mou que a ne go- 
ci a ção pa ra am pli ar o con tra to do ata can- 
te, que ter mi na em 31 de de zem bro, foi en- 
cer ra da em co mum acor do en tre as par tes.

A des pe di da fez Ca no se de cla rar à tor ci- 
da. Em uma car ta, o ar gen ti no não es con- 
deu a emo ção. “Che gou a ho ra de di zer um
“até lo go“. Não é uma si tu a ção fá cil pa ra
mim, pois, des de o pri mei ro mo men to em
que co lo quei os pés no Rio de Ja nei ro, vo- 
cês me aco lhe ram e fi ze ram com que eu
me sen tis se co mo se es ti ves se vol tan do pa- 
ra ca sa. Se rei eter na men te gra to! Es pe ro re- 
vê-los em bre ve”.

Em São Ja nuá rio des de 2020, Ca no atu- 
ou em 101 jo gos e deu qua tro as sis tên ci as e
mar cou 43 gols. Es te nú me ro o fez se tor nar
o mai or go le a dor es tran gei ro do clu be no
sé cu lo 21 – con si de ran do to da a his tó ria
vas caí na, o ar gen ti no apa re ce na se gun da
co lo ca ção en tre os es tran gei ros. Ele vi rou

re fe rên cia ao tor ce dor tam bém por atu a-
ção fo ra de cam po, pro mo ven do cam pa- 
nhas so ci ais e con tra o pre con cei to. A mais
em ble má ti ca foi em 27 de ju nho, di an te do
Brus que, quan do, ao co me mo rar um gol,
le van tou a ban dei ra do mo vi men to
LGBTQIA+ (Lés bi cas, Gays, Bis se xu ais,
Tran se xu ais, Que er, In ter se xo, As se xu al e
+.)

A ne go ci a ção en tre o em pre sá rio Jo sé
Cons tan zo, re pre sen tan te de Ca no, e Jor ge
Sal ga do, pre si den te do Vas co, foi in ten si fi- 
ca da nos úl ti mos di as. Po rém, nun ca foi fá-
cil. Uma dí vi da do Vas co com o atle ta, de R$
3,5 mi lhões, di fi cul tou o acor do.

Ca no foi cam peão da Ta ça Rio de 2021 e
es te ve nas cam pa nhas do re bai xa men to à
Sé rie B em 2020 e no fra cas so do não re tor- 
no à Sé rie A em 2021. Além de le, o Vas co já
anun ci ou as saí das de Er nan do, Léo Ja bá,
Andrey, Wal ber, Mi chel, Ze ca e Ro mu lo. O
téc ni co Zé Ri car do foi con tra ta do.

SKATE

Rayssa Leal é campeã do STU Open

Na tar de do úl ti mo do min go (5), a ska- 
tis ta ma ra nhen se Rayssa Le al, sen sa ção
das Olim pía das de Tó quio 2020 após con- 
se guir me da lha de pra ta, foi cam peã do
STU Open Rio na mo da li da de stre et, na
pra ça Duó. 

Em dis pu ta acir ra da con tra a bra si lei ra
Pâ me la Ro sa, Rayssa as se gu rou mais um
ti tu lo pa ra sua car rei ra.

“A tor ci da bra si lei ra é di fe ren ci a da, é
mui to bom an dar em ca sa, per to do pú bli- 
co. Ho je ou vi mi nha mãe, ela fa lou que ti- 
nha que ter um Flip Rock e eu fui lá e con- 
se gui. Só pos so co me mo rar”, afir mou a
atle ta.

Rayssa Le al li de rou a pri mei ra par te da
com pe ti ção, com pos ta por du as ro da das
de vol tas com 1 mi nu to de du ra ção. A ma- 
ra nhen se ob te ve a no ta 6,20, se gui da por
Pâ me la Ro sa com 5,60 e em ter cei ro, Vir gi- 
nia For tes Águas, com 4,61.

Rayssa man te ve a li de ran ça de form
iso la da após qua tro ro da das de ma no- 
bras, so man do 16,30. Pâ me la veio em se- 
gui da, com 15,56. 

Tam bém se clas si fi ca ram pa ra o qua- 
Á

dran gu lar fi nal: Vir gi nia For tes Águas
(12,53) e Kemily Sui a ra (8,64).

No fi nal da pro va, Pâ me la co me teu er- 
ros e per ma ne ceu na se gun da co lo ca ção.
Sem pres são pa ra con se guir uma no ta
mai or, Rayssa ga ran tiu o pri mei ro lu gar e
con quis tou mais um tí tu lo.

A tor ci da bra si lei ra é

di fe ren ci a da, é mui to bom

an dar em ca sa, per to do

pú bli co. Ho je ou vi mi nha

mãe, ela fa lou que ti nha

que ter um Flip Rock e eu

fui lá e con se gui. Só pos so

co me mo rar

São Luís, terça-feira, 7 de dezembro de 2021

https://banca.oimparcial.com.br/
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O Mestre Zé Olhinho comemora 60 anos de toadas com o show "O Guerreiro Valente"
na quinta-feira, 9, às 19h

CELEBRAÇÃO

60 anos de toadas do
Mestre Zé Olhinho
SAMARTONY MARTINS

O
Pá tio Aber to do Cen tro Cul- 
tu ral Va le Ma ra nhão 
(CCVM) re ce be um dos 
prin ci pais mes tres da cul tu- 

ra po pu lar ma ra nhen se. O Mes tre Zé 
Olhi nho co me mo ra 60 anos de to a das 
com o show “O Guer rei ro Va len te” na 
quin ta-fei ra, 9, às 19h. A en tra da é gra- 
tui ta.

Ide a li za dor de uma das mais im- 
por tan tes ma ni fes ta ções cul tu rais do 
Ma ra nhão, o ba ta lhão do bum ba-
meu-boi Uni dos de San ta Fé, Jo sé de 
Je sus Fi guei re do, co nhe ci do ca ri nho- 
sa men te pe lo ape li do de Mes tre Zé 
Olhi nho, vi ve um mo men to de só gra- 
ti dão por tu do que a vi da lhe re ser vou.

O can ta dor, que ga nhou o ape li do 
por cau sa dos olhos pe que nos, es tá 
co me mo ran do 78 anos de ida de e 60 
anos de can to ria, co me çou a brin car 
bum ba meu boi com seu pai aos se te 
anos. Aos 12, já pu xa va to a das quan do 
ain da mo ra va em São Vi cen te de Fér- 
rer, ci da de lo ca li za da a 275 quilô me- 
tros da ca pi tal, São Luís.

“Tu do que vo cê vê no Boi Uni dos 
de San ta Fé pas sam pe las mi nhas 
mãos, com aju da de al gu mas pes so as 
que se in te res sam e fa zem a brin ca- 
dei ra acon te cer”, dis se o can ta dor. Os 
mem bros do gru po reú nem-se em 
fun ções de di re to ria, cor dão, ín di os, 
ín di as, ca zum bás, ba tu quei ros e um 
atu an te gru po de apoio de apro xi ma- 
da men te 25 pes so as.

Tu do que apren deu no bum ba-
meu-boi, con ta o mes tre, apren deu 
com João Cân cio dos San tos, do no do 
Boi de Pin da ré, e que se ho je o Boi 
Uni dos de San ta Fé é o que é, é por 
con ta de sua de di ca ção 24h por dia.

O CANTADOR ESTÁ COMEMORANDO 78 ANOS DE IDADE E 60 ANOS DE CANTORIA

Zé Olhi nho diz ter ain da mui ta vi ta- 
li da de ape sar de sua ida de, e que só 
tem o bum ba meu boi e o fu te bol que 
ain da jo ga nos fi nais de se ma na co mo 
ati vi da de fí si ca.

Já em seu vi gé si mo ca sa men to, o 
can ta dor con ta ter “mais de 15 fi lhos” 
e que pa rou de con tar o nú me ro de 
ne tos quan do che gou o 42º, sem fa lar 
dos bi nes tos. “Com es sa úl ti ma ain da 
não te nho fi lhos. Es ta mos to dos os 
dois ca pa dos!”, brin cou ele.

O bum ba-meu-boi Uni dos de San- 
ta Fé, con ta o mes tre, es tá pas san do 
pe lo seu me lhor mo men to pe lo re co- 
nhe ci men to que con quis tou ao lon go 
dos anos e pe lo su ces so que se tor nou 
a to da “Guer rei ro Va len te”, com pos ta 
há seis anos por ele, e que trans for- 
mou-se em uma das mú si cas mais to- 

ca das nas emis so ras de rá di os e nos 
ar rai ais da ca pi tal ma ra nhen se.

“Nós ti ve mos a opor tu ni da de de 
ver Co xi nho fa zer uma to a da lin da 
que se tor nou hi no do Ma ra nhão [Ur- 
rou do Boi], de pois veio Do na to [Be la 
Mo ci da de], de pois Hum ber to de Ma- 
ra ca nã [Ma ra nhão Meu Te sou ro, Meu 
Tor rão], e gra ças a Deus che gou a mi- 
nha vez”, con tou.

“O guer rei ro va len te”, co mo tam- 
bém é cha ma do, diz, que o iní cio da 
pan de mia, a brin ca dei ra te ve que se 
adap tar. Há dois anos, en cer ra ram as 
gran des apre sen ta ções. Pa ra que os 
tra ba lhos não fos sem in ter rom pi dos, 
o boi par ti ci pa de li ves e pe que nos 
even tos no qual a ma ni fes ta ção cul tu- 
ral le va ape nas 20 in te gran tes pa ra as 
apre sen ta ções.

“Fico preocupado com o futuro do Sotaque da Baixada”

“INFELIZMENTE NO MEU SOTAQUE A GENTE NÃO VÊ PERSPECTIVA DE APARECER UM RAPAZ QUERENDO CANTAR”, LAMENTA O MESTRE

O mes tre, que nas ceu em 1943, es tá
apo sen ta do pe lo Sin di ca to dos Ar ru- 
ma do res de São Luís, ati vi da de que
exer ceu por du as dé ca das e que lhe
dei xou co mo se que la do res na co lu na
oriun das de hér nia de dis co.

So bre o fu tu ro do bum ba do Com- 
ple xo Cul tu ral do Bum ba-meu-Boi,
que em de zem bro de 2019 se tor nou
Pa trimô nio Cul tu ral Ima te ri al da Hu- 
ma ni da de pe la Unes co (Or ga ni za ção
das Na ções Uni das pa ra a Edu ca ção, a
Ci ên cia e a Cul tu ra) em Bo go tá, na
Colôm bia, Zé Olhi nho fa la com um
mis to de tris te za e pre o cu pa ção.

“In fe liz men te no meu so ta que [de
Bai xa da] a par te da can to ria a gen te
não vê ne nhu ma pers pec ti va de apa- 
re cer um ra paz de 18, 20 anos que ren- 
do can tar. E nós es ta mos com es sa di- 
fi cul da de em to dos os bois, pois ho je
só tem co roa de 50 anos pa ra lá. Eu tô
com 78 anos. Já não te nho boa saú de,

tô com du as hér ni as de dis co e on de
eu vou can tar já é sen ta do por que não
pos so me man ter em pé.”

O mes tre con ta que a voz já não
con ti nua co mo a de uma dé ca da
atrás. “En tão eu fi co te me ro so, fi co
mui to tris te em ver es sa si tu a ção. Em
ou tras áre as co mo per cus são, o pes- 
so al que brin ca de ín dia, ca zum bá, a
gen te vê um in te res se. Fi co mui to pre- 
o cu pa do com o fu tu ro do bum ba-
meu-boi, prin ci pal men te com o So ta- 
que da Bai xa da, co mo o es ti lo Cos ta
de Mão, que já es tá qua se ex tin to, e só
dois se apre sen tam ho je na ca pi tal. Is- 
so nos dei xa mui to tris te. Pois co mo já
dis se não te mos pers pec ti va”.

OFICINA DE MÚSICA

Lagoa Grande recebe
Trilhas e Tons até dia 10

OFICINA  ACONTECE NO C. E. FREI JOÃO RODRIGUES MOREIRA

O mu ni cí pio de La goa Gran de, dis tan te 375 km da ca- 
pi tal São Luís, é o pró xi mo des ti no da ofi ci na “Tri lhas e
tons: Te o ria mu si cal apli ca da à mú si ca po pu lar”, que
tem per cor ri do ci da des ma ra nhen ses com o en si no prá- 
ti co de mú si ca, ali an do te o ria e prá ti ca. As au las são mi- 
nis tra das pe lo can tor e com po si tor Nosly, com co or de- 
na ção de Wil son Za ra e as sis tên cia de Mau ro Izzy, três
no mes con sa gra dos no ce ná rio mu si cal do Ma ra nhão.

“Em meio tan tos an sei os, a ci da de de La goa Gran de
re ce be co mo um ver da dei ro pre sen te de na tal o pro je to
Tri lhas e Tons”, fes te ja Hu go Li ma, pro du tor lo cal da ofi- 
ci na – ele par ti ci pou da for ma ção em La go da Pe dra, ci- 
da de on de re si de, e já co la bo rou com a pro du ção de ou- 
tras du as eta pas da ati vi da de.

Pa ra a ofi ci na em La goa Gran de as 30 va gas dis po ni bi- 
li za das já fo ram pre en chi das. As ins cri ções e o ma te ri al
di dá ti co uti li za dos du ran te a ofi ci na são gra tui tos. Tri- 
lhas e Tons tem pa tro cí nio da Equa to ri al Ma ra nhão,
atra vés da Lei Es ta du al de In cen ti vo à Cul tu ra do Ma ra- 
nhão.

“Te mos con vi vi do com o de se jo gi gan te de pes so as
dos mais va ri a dos ní veis e es ti los mu si cais pa ra as au las
do nos so mes tre Nosly e seu au xi li ar Mau ro Izzy. Não di- 
fe ren te de to das as mais de 50 ci da des ma ra nhen ses já
vi si ta das pe los pro je to, La goa Gran de es pe ra an si o sa- 
men te pe la mu dan ça que es se pro je to tra rá. So mos to- 
dos gra tos por es sa opor tu ni da de úni ca”, fi na li za Hu go
Li ma.

Em La goa Gran de a ofi ci na Tri lhas e Tons se rá re a li za- 
da de 6 a 10 de de zem bro (se gun da a sex ta), das 14h às
18h, no Cen tro de En si no Frei João Ro dri gues Mo rei ra
(Rua Pro je ta da, s/n°., Con jun to Ha bi ta ci o nal Jo sé Pon- 
ci a no). No en cer ra men to ha ve rá show com Nosly, Wil- 
son Za ra e Mau ro Izzy e par ti ci pa ção dos cur sis tas, que
re ce be rão cer ti fi ca dos de con clu são da ofi ci na, na oca- 
sião.

EDIÇÃO 2021

Concerto musical e oficinas
encerram o  Sesc Partituras

AS APRESENTAÇÕES SÃO ABERTAS AO PÚBLICO

Va lo ri zan do o pa trimô nio mu si cal bra si lei ro, o pro je- 
to Sesc Par ti tu ras e  Con cer tos 2021 en cer ra es ta edi ção
no Ma ra nhão com o con cer to Mú si ca Ma ra nhen se pa ra
Me tais  com Da ni el Ca val can te e con vi da dos  e apre sen- 
ta ção de voz e pi a no do te nor Sér gio Pa che co e o pi a nis- 
ta Wil la me Bel fort no dia 10 de de zem bro, às 19h, no Au- 
di tó rio do Sesc De o do ro. As apre sen ta ções são aber tas
ao pú bli co e os in gres sos se rão dis tri buí dos no dia 10 de
de zem bro, a par tir das 18h, na por ta ria do Sesc De o do- 
ro.

O con cer to “Mú si ca Ma ra nhen se pa ra Me tais” apre- 
sen ta re per tó rio com com po si ções que têm co mo fon tes
rít mi cas e me ló di cas a mú si ca po pu lar pro du zi da no
Ma ra nhão co mo o Bum ba meu boi (os cin co so ta ques),
Fes ta do Di vi no Es pí ri to San to, Afo xé, Reg gae, den tre
ou tros gê ne ros.

O con cer to con ta rá com as se guin tes for ma ções:
quar te to de trom pe tes, sex te to de trom bo nes, quin te to
de me tais e gru po de me tais.

Do acer vo pa ra o pal co. O Sesc Par ti tu ras tem por ob- 
je ti vo di vul gar o acer vo Sesc Par ti tu ras, dis po ní vel no si- 
te sesc par ti tu ras.sesc.com.br, e di fun dir o pa trimô nio
mu si cal de tra di ção es cri ta, in cen ti van do o de sen vol vi- 
men to de in tér pre tes e com po si to res bra si lei ros com a
re a li za ção de con cer tos ao lon go do ano.

Além da pro gra ma ção mu si cal, o Sesc tam bém re a li- 
za rá du as ofi ci nas: An si e da de na Per for man ce Mu si cal
(APM) mi nis tra da no dia 11/12, às 16h, por Sa mu el Bar- 
ros no for ma to on-li ne, e Ca mi nhos da Per cus são mi nis- 
tra da por Mar cel Pe rei ra de 13 a 15/12, das 14h às 17h,
no Au di tó rio do Sesc Tu ris mo.
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Sociedade de luto

A cul tu ra e a en ge nha ria ma ra nhen se es- 
tão de lu to com o fa le ci men to do en ge nhei ro
Luiz Phe li pe de Car va lho Cas tro An drés, par- 
tiu des te pla no no sá ba do (4), ví ti ma de um
AVC. Ges tor Ge ral do Es ta lei ro Es co la e
mem bro efe ti vo da Aca de mia de Le tras, Ar-
tes, Ci ên ci as e Agre mi a ção de Sa be res Cul tu- 
rais da Área Ita qui-Ba can ga, Luís Phe li pe,
den tre tan tas ou tras ati vi da des, foi se cre tá- 
rio da Cul tu ra no pe río do de 1993 a 1995.

Conversa sobre corrupção

O pro cu ra dor-ge ral de jus ti ça, Edu ar do
Ni co lau, vai par ti ci pa ho je de uma ro da de
con ver sa vir tu al so bre o Dia In ter na ci o nal
con tra a Cor rup ção, com trans mis são pe lo
ca nal da Es co la Su pe ri or de Con tro le Ex ter- 
no do Tri bu nal de Con tas do Ma ra nhão
(TCE-MA).Re a li za da pe la Re de de Con tro le
da Ges tão Pú bli ca no Ma ra nhão, a me sa vir- 
tu al de aber tu ra te rá ain da a pre sen ça do go-
ver na dor Flá vio Di no.

O se gun do lu gar no Miss Ma ra -
nhão 2021, que re ce beu o tí tu lo de
Miss São Luís, foi pa ra a be la
Mariany Ve lo so Ca val can te, 20 anos,
es tu dan te de Di rei to e Di gi tal In flu -
en cer, que re pre sen tou o mu ni cí pio
de Al cân ta ra . Em 2017, ela con quis -
tou tam bém o tí tu lo de Miss São Luís
ju ve nil e tra ba lha co mo mo de lo des -
de os 15 anos de ida de. Mariany já
par ti ci pou da agên cia de mo de los
Me ga Mo del e an da às vol tas  ago ra
com um pro je to so ci al de Na tal, pa ra
ar re ca dar ali men tos e  brin que dos
pa ra cri an ças e pes so as ne ces si ta -
das. A  pro pó si to: a Miss Ma ra nhão
2021, elei ta nes te fim de se ma na, é
Danielly Mar tins, aca dê mi ca de en -
ge nha ria quí mi ca na UF MA que re -
pre sen tou  Pa ço do Lu mi ar.

O cli pe da can ção 
“Agra de ço” de au to ria
do mé di co Ami na da be
Ha dad, com par ti ci pa -
ção es pe ci al de Gil
Cos ta; foi exi bi do on -
tem em pri mei ra mão
na so le ni da de do
HSLZ. Na mes ma da ta,
mas so men te a noi te,
foi con fe ri do por to dos
no ca nal do YouTube
“Ami na da beHa dad”. O
vií deo traz ce nas das
equi pes de saú de lu -
tan do con tra o me do e
a in cer te za im pos ta
pe lo ví rus;

Quem de sem bar ca
nes ta ter ça-fei ra em
São Luís é o mé di co
Antô nio Luiz de Vas -
con cel los Ma ce do, um
dos mais re no ma dos
ci rur giões do apa re lho
di ges ti vo no mun do.
Ele re a li za rá no UDI
Hos pi tal, da Re de D’Or,
jun to com o mé di co
ma ra nhen se Os de mar
Cas so li, uma ci rur gia
pa ra re ti ra da de tu mor
em apa re lho di ges ti vo
com a téc ni ca Hi pec. 

Financiamento Estudantil

Cen te nas de es tu dan tes con se gui ram cap tar
re cur sos do Fun do de Fi nan ci a men to Es tu dan-
til (FNE P-Fi es) pa ra aces sar o en si no su pe ri or,
es te ano, pe lo Ban co do Nor des te. Fo ram re a li- 
za das 973 ope ra ções de cré di to de ja nei ro a no- 
vem bro que so ma ram R$ 20,4 mi lhões. 

Os va lo res su pe ram a me ta re pro gra ma da pa-
ra to do o ano, que era de R$ 15 mi lhões.

 No Ma ra nhão, fo ram re a li za dos 130 fi nan ci a- 
men tos no âm bi to do FNE P-Fi es, e o BNB li be-
rou R$ 744,4 mil, no to tal, en tre ja nei ro e no-
vem bro. 

Literatura de Cordel

Cor de lis tas, re pen tis tas e de mais in te res sa- 
dos na te má ti ca es tão con vi da dos a par ti ci par
do I Se mi ná rio pa ra a sal va guar da da Li te ra tu ra
de Cor del e do Re pen te no Ma ra nhão. O even to
se rá re a li za do nos di as 10 e 11 de de zem bro, por
meio de vi de o con fe rên cia. Pa ra par ti ci par, os
in te res sa dos po dem fa zer ins cri ção por meio de
for mu lá rio di gi tal, até o dia 10 de de zem bro. O
link pa ra aces so à reu nião on li ne se rá en vi a do
pa ra os ins cri tos em da ta pró xi ma ao even to. O
se mi ná rio é pro mo vi do pe lo Ins ti tu to do Pa- 
trimô nio His tó ri co e Ar tís ti co Na ci o nal (Iphan).

Intenção de consumo

Pes qui sa da Fe co mér cio-MA de mons tra que
pro mo ções e pre ços ain da são os prin ci pais mo- 
ti vos que le vam o con su mi dor a en trar nas lo jas
da ci da de. 

A Pes qui sa de In ten ção de Con su mo pa ra o
Na tal 2021 em São Luís, re a li za da pe la Fe de ra- 
ção do Co mér cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do
Ma ra nhão (Fe co mér cio-MA), mos trou que a
pre fe rên cia dos lu do vi cen ses pe los pre sen ti- 
nhos do dia 25 de de zem bro não mu dou nos úl- 
ti mos dois anos, em re la ção à es co lha dos itens
que de vem com por a ces ta da com pra na ta li na. 

Pra curtir

Co me çou na sex ta-
fei ra (3) e pros se gue
até dia 6 de ja nei ro, a
pro gra ma ção na ta li -
na nas ci da des de São
Luís e Im pe ra triz.

Pa ra o Na tal do Ma -
ra nhão 2021, o Go ver -
no do Es ta do, por
meio da Sec ma, es tá
re a li zan do um show
de lu zes e som do vi -
de o map ping pro je ta -
do na fa cha da do Pa -
lá cio dos Leões, que
es te ano con ta com
ima gens alu si vas à
mú si ca, à cul tu ra a e
à his tó ria ma ra nhen -
se.

O es pe tá cu lo do vi de -
o map ping no Pa lá cio
po de rá ser vis to to das
as noi tes até o dia 6
de ja nei ro, com pro je -
ções a ca da 20 mi nu -
tos, das 18h às 22h.

O Gru po Po ti guar in -
for ma que, em vir tu -
de do fe ri a do mu ni ci -
pal em São Luís do
Dia de Nos sa Se nho -
ra da Con cei ção (8),
nes sa quar ta-fei ra,
es ta rá com as lo jas
em fun ci o na men to
na ca pi tal ma ra -
nhen se, mas em ho -
rá rio es pe ci al.

As lo jas do Cen tro, Av.
Afri ca nos, e Coha fu -
ma fi cam aber tas das
8h às 14h. Já as lo jas
Po ti guar da Coha ma
e For qui lha, fun ci o -
nam das 8h às 18h. Já
o CD / Cen tro de Dis -
tri bui ção fi ca rá fe -
cha do nes sa quar ta-
fei ra.
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